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AUTOPARASSOMATOLOGIA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autoparassomatologia é a Ciência aplicada às pesquisas teáticas dos fenômenos ou parafenômenos transcendentes ao corpo humano, ou soma.
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 do mesmo idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra soma provém igualmente do idioma
Grego, sôma, “relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O terceiro elemento de composição logia deriva também do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte, tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoparaperceptibilidade. 2. Extrafisicalidade. 3. Multidimensionalidade.
Neologia. O vocábulo Autoparassomatologia e as duas expressões compostas Autoparassomatologia Pessoal e Autoparassomatologia Grupal são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Cascagrossismo. 2. 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 holossomáticas.
Fatologia: o soma enquanto aporte fundamental ao intermissivista.
Parafatologia: a Autoparassomatologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as concausas extrafísicas nos adoecimentos
e remissões inexplicáveis pela Medicina; o macrossoma idiota enquanto modelo de maxiextrapolação somática.
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 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 funda-
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mental 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 do
psicossoma enquanto organizador biológico do soma.
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; os efeitos do soma na consecução da proéxis; os efeitos das ressomas consanguíneas; os efeitos das ressomas em etnias variadas; os efeitos dos bloqueios encefálicos com as
enfermidades físicas; os efeitos dos afetos multiexistenciais nas atrações e aversões somáticas; os
efeitos do campo energético homeostático na suspensão do envelhecimento somático.
Neossinapsologia: as neossinapses integradas às paraneossinapses.
Binomiologia: o binômio Proexologia-Somatologia.
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; a interação somaticidade-paraperceptibilidade; a interação chacras–órgãos vitais.
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.
Paradoxologia: o paradoxo do estado do soma, veículo mais rústico, ser capaz de otimizar ou prejudicar a atuação do mentalsoma, veículo mais avançado.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: as adequações possíveis das leis da Parafisiologia às leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
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Maniologia: o afloramento do parapsiquismo patológico pela toxicomania.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca;
a seriexoteca; a ofiexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Seriexologia; a Holossomatologia; a Somatologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia;
a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia.
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 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: Autoparassomatologia Pessoal = a Ciência aplicada às pesquisas teáticas
dos fenômenos ou parafenômenos transcendentes ao corpo humano pela própria conscin; Autoparassomatologia Grupal = a Ciência aplicada às pesquisas teáticas dos fenômenos ou parafenômenos transcendentes ao corpo humano por equipe bem constituída.
Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensiologia; a cultura da Parassomatologia; a cultura da Autopesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
categorias de pesquisas no universo da Parassomatologia:
01. Cerebrologia: a pesquisa do método de desenvolvimento de áreas previamente não
operativas nos 2 hemisférios cerebrais pelos Serenões.
02. Generologia: a pesquisa dos expedientes intrafísicos pré-determinados na intermissão e inspirados pela Parapreceptoria para a melhor adequação do soma ao neogênero (Androssomatologia e Ginossomatologia).
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03. Geneticologia: a pesquisa da configuração genética do neossoma mais favorável
à autevolução, à evitação de mimeses dispensáveis e / ou à produtividade proexológica na neoconjuntura ressomática (gênero, etnia, consaguinidade, Mesologia, Teleobiotipologia).
04. Holossomatologia: a pesquisa das conexões e desconexões no soma com os demais
veículos de manifestação, e as influências interveiculares.
05. Macrossomatologia: a pesquisa dos artifícios para a produção do soma maceteado.
06. Parageneticologia: a pesquisa dos facilitadores, dos dificultadores e das impossibilidades (limites genéticos e fisiológicos) às manifestações paragenéticas no soma.
07. Paratecnologia: a pesquisa dos processos de instalação de paramicrochip sem causar problemas ao organismo.
08. Paraterapeuticologia: as intervenções não físicas da paracirurgia capazes de modificar estruturas orgânicas; a paranestesia.
09. Pensenologia: a pesquisa das influências da pensenização na saúde e na doença somática.
10. Pré-Maternologia: a pesquisa das adequações do psicossoma necessárias para
a adaptação ao novo modelo de soma (Transmigraciologia).
11. Proexologia: a pesquisa dos procedimentos regenerativos necessários ao prolongamento da vida intrafísica na moréxis e na maximoréxis.
12. Projeciologia: a pesquisa sobre a mensuração do tempo médio de duração da projeção consciente (autonomia de voo) específico para cada soma sem o causar danos.
Paracerebologia. As vivências da paraperceptibilidade por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, podem ser desenvolvidas por meio das manifestações relativas a cada veículo de
manifestação, sempre a partir do paracérebro. Assim, excluindo os parafenômenos mais complexos envolvendo 3 ou 4 veículos simultaneamente, podemos classificar as vivências parapsíquicas
em 4 categorias, nesta ordem funcional, com alguns exemplos de parafenômenos simples em relação ao soma:
A. Somatologia. O soma com o soma:
1. Dragona parapsíquica.
2. Macrossoma.
3. Paramicrochip.
4. Sanpaku.
5. Triscagem.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energossomatologia. O soma com o energossoma:
Coronochacra.
Frontochacra.
Laringochacra.
Cardiochacra.
Esplenicochacra.
Umbilicochacra.
Sexochacra.

C.
1.
2.
3.
4.

Psicossomatologia. O soma com o psicossoma:
Irrompimento do psicossoma.
Monólogo psicofônico.
Projeção consciente com o psicossoma.
Resgates de consciexes na Baratrosfera.

D. Mentalsomatologia. O psicossoma com o mentalsoma:
1. Autorretrocognições de vidas humanas prévias.
2. Contato com Consciex Livre (CL).
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3. Cosmoconsciência.
4. Projeção consciente com o mentalsoma direto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Autoparassomatologia, 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. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
11. Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
14. Parapsiquismo paraproxêmico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A NEOCIÊNCIA AUTOPARASSOMATOLOGIA É EXTREMAMENTE RELEVANTE DEVIDO TRANSCENDER, DE MODO
MULTIDIMENSIONAL, OS UNIVERSOS DAS PESQUISAS
CONVENCIONAIS DO CORPO HUMANO EM GERAL.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as pesquisas do próprio corpo humano? Já desenvolveu alguma investigação no âmbito da Autoparassomatologia?
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AUTOPARATECNICIDADE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoparatecnicidade é a capacidade, qualidade ou condição avançada das
habilidades técnicas energoparapsíquicas e mentaissomáticas da consciência lúcida, intra ou extrafísica, apta a maximizar de modo competente os resultados das interassistências interdimensionais realizadas, notadamente a partir da interação assistente–amparador de função, segundo
a Autodiscernimentologia e a Cosmoeticologia.
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 do mesmo idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo técnica vem do idioma Francês,
technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo
a Arte, a Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Capacidade paratécnica pessoal. 2. Autocompetência paratécnica.
3. Autodomínio técnico multidimensional.
Neologia. As 3 expressões autoparatecnicidade, miniautoparatecnicidade e megautoparatecnicidade são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Atecnia antiassistencial. 2. Autoincompetência paratécnica. 3. Jejunismo pessoal paratécnico. 4. Tecnicidade eletronótica.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal parapsíquico, intelectivo e cosmoético
otimizado; o upgrade parapsíquico pessoal; o high level of selfperformance fixado; a expertise assistencial; o Paraperceptarium; o Cognitarium; o Mentalsomarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paratecnicidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Sejamos paratecnologicamente competentes. Autoparatecnicidade: aparato evolutivo.
Coloquiologia: a atuação com gasolina azul; o emprego do energossoma azeitado;
a mentalsomaticidade tinindo; a disponibilização de paratecnologia em cima do lance; a ação dos
amparadores extrafísicos aproveitando até o berro do boi.
Ortopensatologia: – “Paratecnologias. As paratecnologias não são geralmente aplicadas. Funcionam extrafisicamente, mas há impedimento na dimensão intrafísica devido ao nível
de ignorância das pessoas. Se as pessoas tivessem mais paracognição, os processos interdimensionais e as paratecnologias seriam mais empregados pelas consciexes evoluídas junto às conscins”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paratecnicidade evolutiva; o holopensene da
Paratecnologia Interassistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os parortopensenes; a parortopensenidade; a paratransfusão ortopensênica; os
parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autorretilinearidade pensênica; o holopensene grupal coeso da equipin potencializando a interassistência multidimensional; o materpensene tarístico pessoal retroalimentando a autoparatecnicidade; o holopensene dos evoluciólogos; o holopensene dos Serenões.
Fatologia: o fato de a autoparatecnicidade ser dispositivo legítimo em prol do melhor
para todos; os procedimentos técnicos interassistenciais; os dispositivos técnicos singulares; as
autocompetências; o instrumento; o método; os recursos intraconscienciais ociosos; os autesfor-
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ços em prol do burilamento técnico pessoal; a autorrecuperação de cons magnos; a destinação assistencial dos dotes pessoais; a articulação dos atributos pessoais em prol da tares; o desenvolvimento lúcido da autoparatecnicidade a partir do megatrafor pessoal; os recursos consciencioterápicos; os recursos técnicos da Conscienciologia aplicados; o recurso extra para a assistência
prioritária; a dosagem da interassistência necessária, específica e efetiva; a busca incessante do
desenvolvimento da autossuficiência interassistencial técnica; a conquista ascendente da autoparatecnicidade visando a vivência exitosa da Pré-Intermissiologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autopesquisas
teáticas dos fenômenos e realidades parapsíquicas ou multidimensionais da consciência; a autoconstatação da amparabilidade funcional técnica; a diversidade paratecnológica interassistencial;
a conjugação paratécnica interdimensional a partir da realidade dos microuniversos intraconscienciais; o recurso técnico para suprir o domínio energético incipiente dos assistidos; a infalibilidade
dos mecanismos paratecnológicos interassistenciais; as projeções paradidáticas assistidas; o gabarito interassistencial dos amparadores extrafísicos; a jejunice energoparapsíquica da maioria dos
pré-serenões; o veteranismo paratecnológico da equipex; a diversidade da Natureza Planetária enquanto paratecnologia de alívio aos pré-serenões; a necessidade teática da Autoconscienciometrologia Parapsíquica; o emprego desenvolto do energossoma; a voliciolina pessoal refinada; a conjugação técnica das energias conscienciais (ECs); os trafores parapsíquicos alavancando a autoparatecnicidade; a desoneração do amparo de função a partir do aprimoramento da autoparatecnicidade do assistente; a parainstrumentalidade; os aparelhos extrafísicos; os aspersores de energias;
os amplificadores da exteriorização bioenergética; as próteses extrafísicas em conscins; os facilitadores de acesso às Centrais Extrafísicas; as Centrais Extrafísicas sendo suprimentos de energias ou usinas a serem utilizadas para a assistencia necessária; as paraimagens tarísticas; os paraesquemas cinéticos paradidáticos; o Curso Acoplamentarium do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); o Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) do
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Curso Pangrafologia
Verbetológica da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a condição da desperticidade qualificando a autoparatecnicidade; os recursos
paratecnológicos dominados pelos Serenões; o acervo paratecnológico de precedentes e exemplos
para as ocorrências planetárias; a Era dos Cursos Intermissivos; o aparelhamento cosmoético pré-ressomático dos intermissivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparatecnicidade–paratecnicidade da equipex; o sinergismo autoparatecnicidade–autointencionalidade cosmoética; o sinergismo saberes-habilidades-praticidade; o sinergismo autoconfiança-autocompetência; o sinergismo autoridade vivencial–autoridade moral; o sinergismo conscienciológico; o sinergismo erudição humana–erudição
parapsíquica.
Principiologia: o princípio da disponibilidade das energias imanentes para todos;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando a autoparatecnicidade.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a autoparatecnicidade; as paratécnicas avançadas; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; a técnica da tentativa e erro; a técnica do arco voltaico craniochacral;
as técnicas terapêuticas da Energossomatologia; a vivência da Paratecnologia do Serenarium;
a Paratecnologia Intelectiva Assistencial.
Laboratoriologia: os ensaios no labcon desenvolvendo a autoparatecnicidade; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: a prescindência de artefatos extraconscienciais enquanto efeito do autodomínio energético; o efeito da aplicação teática das técnicas conscienciológicas qualificando
a autoparatecnicidade dos intermissivistas; o efeito da autoparatecnicidade nas performances
interassistenciais; o efeito halo da paracognição pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela vivência dos fenômenos parapsíquicos.
Ciclologia: o ciclo paratecnológico antes-durante-depois dos cursos de campo.
Enumerologia: os expedientes energéticos pessoais; os métodos parapsíquicos pessoais; as técnicas multidimensionais pessoais; os protocolos extrafísicos pessoais; os recursos paraperceptivos pessoais; os procedimentos energossomáticos pessoais; os processamentos paracerebrais pessoais.
Binomiologia: o binômio megatendência-megatrafor; o binômio Genética-Paragenética; o binômio tenepes-ofiex; o binômio recurso paratecnológico do amparador–recurso tecnológico do amparando; o binômio carência cognitiva–carência energética; o binômio parapsicoteca-Holoteca; o binômio autoparatecnicidade de conscins–autoparatecnicidade de consciexes;
o binômio minimização do desgaste pessoal–maximização da interassistência.
Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene; a interação Bioenergologia-Parapercepciologia-Mentalsomatologia; a interação tecnologia-parapsiquismo; a interação faculdades mentais–percepções extrassensoriais–sentidos somáticos; a interação Paratecnologia do
Serenarium–Paragenética do serenauta; a interação autoparatecnicidade-autevolutividade.
Crescendologia: o crescendo amadorismo-profissionalismo; o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o crescendo tenepes–
–ofiex pessoal.
Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-recin enquanto procedimentos técnicos apontando os diagnósticos autevolutivos; o trinômio Universalismo-Megafraternismo-Cosmoética; as autocompetências do trinômio comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo recurso evitável / recurso parapsíquico; o antagonismo extremo tecnologia belicista / Paratecnologia; o antagonismo Paratecnologia da Interassistenciologia / Paratecnologia da Baratrosfera; o antagonismo autoparatecnicidade / paratecnologia extraconsciencial.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço em prol da qualificação crescente da autoparatecnicidade.
Filiologia: a tecnofilia multidimensional; a parapsicofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a eliminação da neofobia.
Maniologia: a superação da mania de desvalorizar as técnicas evolutivas.
Mitologia: o mito de o improviso ser o melhor caminho.
Holotecologia: a parapsicoteca; a energossomatoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a tecnicoteca; a parafenomenoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Paratecnologia; a Parapercepciologia;
a Mentalsomatologia; a Autoproexologia; a Experimentologia; a Holossomatologia; a Paracérebrologia; a Autocoerenciologia; a Cosmoeticologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin técnica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o paratecnólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; 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 consciemte; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
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Femininologia: a paratecnóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; 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 verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoparatecnicidade = a condição de competência e domínio da aplicação do estado vibracional profilático pela conscin assistente, homem ou mulher, suprindo as
demandas interassistenciais pessoais; megautoparatecnicidade = a condição de competência
e domínio da instalação de paratecnologia necessária, pela consciex amparadora, suprindo as demandas interassistenciais grupais.
Culturologia: a cultura da paratecnicidade; a cultura da autocientificidade.
Indicadores. Consoante a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 qualidades ou características indicadoras do nível de autoparatecnicidade, a serem analisadas e aprimoradas pela conscin, homem ou mulher, interessada:
01. Amparabilidade.
02. Autodidaticidade.
03. Consciencialidade.
04. Cosmoconsciencialidade.
05. Cosmoeticidade.
06. Cosmovisibilidade.
07. Desassedialidade.
08. Desperticidade.
09. Energossomaticidade.
10. Macrossomaticidade.
11. Mentalsomaticidade.
12. Neuroectoplasticidade.
13. Ofiexialidade.
14. Paracerebralidade.
15. Paraperceptibilidade.
16. Proexialidade.
17. Projetabilidade.
18. Recexibilidade.
19. Sistematicidade.
20. Sustentabilidade.
Escassez. Mediante a Intrafisicologia, entre os pré-serenões o domínio das energias
conscienciais (ECs) ainda é bem escasso.
Evolução. Segundo a Cosmoeticologia, a evolução faculta a todos o desempenho crescente quanto ao emprego e domínio das energias conscienciais e à autocognição multidimensional, pavimentando as bases da tecnicidade interassistencial.
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Oportunidade. Atinente à Evoluciologia, a autoparatecnicidade é traço conquistado incessantemente no périplo evolutivo, podendo ser capitalizado na atual ressoma, por exemplo, por
meio dos 3 seguintes recursos, expostos na ordem alfabética:
1. Holobiografologia: o autassenhoramento quanto à própria herança paragenética pessoal.
2. Intermissiologia: o autesforço quanto à recuperação de cons magnos do Curso Intermissivo (CI).
3. Voliciologia: o autempenho no emprego das técnicas conscienciológicas, a partir da
vontade pessoal.
Parapolimatia. Sob o prisma da Paracogniciologia, os investimentos na paracognição
pessoal torna-se paradever a todos os interessados na excelência assistencial.
Coerenciologia. Considerando a teoria de a vida humana atual valer 15 vidas humanas
pregressas, na atual Era Tecnológica, urge aos intermissivistas a autocoerentização paratecnológica, a partir dos autesforços em prol de melhor desempenho paratécnico interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoparatecnicidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Desassombro paratecnológico: Paratecnologia; Homeostático.
03. Exigência paratécnica: Paratecnologia; Neutro.
04. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
05. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
07. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Paratécnica: Extrafisicologia; Neutro.
09. Paratecnologia da intelecção: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Recurso evitável: Recexologia; Homeostático.
11. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
14. Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.
15. Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.

NO AMPLO UNIVERSO DA AUTOPARATECNICIDADE,
O(A) INTERMISSIVISTA TEM OPORTUNIDADE VIVENCIAL
ÍMPAR, DIANTE DA FACTIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO
DE CONS MAGNOS E DA AMPARABILIDADE FUNCIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, desenvolve a autoparatecnicidade evolutiva? Já
reconhece teaticamente o valor das vivências técnicas fenomênicas e parapsíquicas, interassistenciais e multidimensionais, da consciência?
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AUTOPARELENCOLOGIA INTERASSISTENCIAL
(PARELENCOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autoparelencologia Interassistencial é a Ciência ou estudo sistemático
da identificação de consciências afins, de modo individual ou grupal, formando elenco extrafísico
amparológico no entorno da conscin, homem ou mulher, podendo ser detectado pela autoparapercepção impressiva, a sinalética energoparapsíquica ou a clarividência, inclusive por outrem.
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 para deriva também do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo elenco procede do idioma Latim,
elenchus, “índice de livro”, e este do idioma Grego, élegklos, “prova; argumento para refutar;
meio de refutação”. Surgiu no Século XVI. O terceiro elemento de composição logia provém do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de dois; entre; no espaço de”. A palavra
assistência deriva do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta de assistens ou adsistens,
particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se
de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ciência do autoparelenco interassistencial. 2. Estudo do paragrupo
pessoal interassistencial. 3. Estudo do conjunto pessoal de consciexes interassistentes.
Neologia. As 3 expressões compostas Autoparelencologia Interassistencial, Autoparelencologia Interassistencial amadorística e Autoparelencologia Interassistencial profissional são
neologismos técnicos da Parelencologia.
Antonimologia: 1. Estudo do autoparelenco patológico. 2. Estudo do conjunto pessoal
de consciexes assediadoras. 3. Estudo do paragrupo de assistíveis. 4. Estudo da farândola extrafísica de doentes. 5. Estudo da súcia extrafísica persecutória.
Estrangeirismologia: o casting consciencial extrafísico da conscin meritória; o entourage extrafísico consciencial formado por amparadores; o fortalecimento dos links com a multidimensionalidade graças às paravisitas amparológicas; o feedback autoproexológico vindo de amparadores pessoais e funcionais; a démarche autopesquisística qualificada pela presença do parelenco técnico; o reminder sadio promovido pelo parelenco; o parambiente intermissivo revisited;
o rapport útil com a autoparaprocedência; a presentificação do Zeitgeist da retrovida representado
na Autoparelencologia; a aparição rara de Serenões na condição de dramatis personae no teatro
humano; o entendimento do common good no universalismo fraterno; o parelenco atuante no papel de doublé do epicon nas cenas perigosas; os megamparadores, master minds evolutivos; os
amparadores elders cuidadores do Planeta Terra; o rassemblement intermissivo de conscins
e consciexes na comunex temporária Pandeiro (1968–1985); o Retrocognitarium; o Verponarium; o Elucidarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao epicentrismo interassistencial.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A presença revela. Amizade é lealdade. Companhias nos identificam. Assistência demonstra inteligência.
Mantenhamos interrelações multidimensionais. Méritos qualificam parafenômenos. Autexemplarismo é paraprofilaxia. Façamos evocações sadias. Solidão: isolamento impossível. Amizade:
valor perene.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema:
1. “Maxiproéxis. O fator de interatividade mais relevante na evolução é a qualidade
e o número de paracolaboradores (Parelencologia) da consciência intrafísica na consecução da
maxiprogramação existencial, a partir da antiga equipex do recente período de intermissão”.
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2. “Mentalsomaticidade. A conscin docente autoconsciente é a responsável pela manutenção do holopensene mentalsomático parapedagógico. Os amparadores extrafísicos oferecem
o plus ou o upgrade necessários à dinâmica das tarefas do esclarecimento (Taristicologia). O docente, homem ou mulher, precisa manter a sua Parelencologia Interassistencial”.
3. “Parelencologia. O círculo das consciências amigas do geronte é sempre constituído
por maior número de consciexes e menor número de conscins. Daí porque a Parelencologia, a rigor, é sempre mais relevante do que a Elencologia relativas à conscin”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; o holopensene pessoal oxigenado pelo parelenco; o holopensene pessoal afim à comunex intermissiva; a autopensenidade paradireitológica; a fôrma holopensênica interassistencial das amizades raríssimas; a autolinearidade
pensênica; o materpensene interassistencial maduro; os benignopensenes; a benignopensenidade;
a autopensenosfera amigável; a autopensenização auto e heterodesassediante; a autoconsciencialidade pensênica máxima.
Fatologia: o estudo da Tenepessologia promovendo a ampliação da interassistência; as
insinuações da autodesperticidade evidenciada pela autodefesa e qualidade da Autoparafenomenologia; a autocrítica aplicada com excelência aos autexperimentos e tarefas da Autoproexologia; a capacitação interlocutória visando a Pré-Intermissiologia; a utilização da cortina rápida nos
lances conscienciais inspirados por amparadores técnicos em Autodesassediologia; o estudo da
Reurbanologia, pano de fundo nas visitações do parelenco; o estresse recorrente negativo impedindo a homeostase holossomática na Interassistenciologia; a observância prioritária de fatos
e parafatos na orientação da Autopesquisologia; a imperturbabilidade inabalável quanto às autoconvicções intermissivas dispensando a opinião pública; a confiança na presença de espírito literal, em situações críticas; o curso Acoplamentarium e as Dinâmicas Parapsíquicas das ICs.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a paracomunicação holossomática; a autossinalética energoparapsíquica; a presença sempre bem-vinda
de amparadores extrafísicos multividas, técnicos em parapsiquismo interassistencial; a condição
de autoconflitividade refratária à presença do elenco de consciexes sadias; a ausência de renovações e as rotinas estagnantes cristalizando bloqueios energossomáticos; o excesso de autoconfiança quanto à fidedignidade dos autofenômenos parapsíquicos; a ingenuidade parapsíquica, sempre
deslocada; a despriorização do desenvolvimento autoparapsíquico; o ansiosismo anulando e neutralizando os contatos com o amparo extrafísico; a precipitação e impulsividade na interpretação
dos fenômenos parapsíquicos; a qualificação da habilidade tarística pela presença da equipex intermissiva parapedagógica; os méritos inegáveis da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) justificando
o nível consciencial do parelenco; a valorização do cultivo de paramizades multisseculares; as rememorações de visita à parapsicoteca desencadeadas pelos parafenômenos de amparo presencial;
as companhias extrafísicas sadias conquistadas a partir da interassistência universalista; o parelenco pessoal na condição de mosaico das retrovidas; a afinação multidimensional do discurso tarístico autoparapsíquico; a autoparapsicofonia auxiliando a interpretação criteriosa dos parafenômenos; o ectoplasma denso favorecendo a materialização de consciexes; a visita do autoparelenco
sadio, testemunho público dos acertos autoproexológicos; o tenepessismo veterano 24 horas conclamando presenças extrafísicas especializadas; o cadastro extrafísico pessoal de interassistentes;
o autoparapsiquismo na condição de extensão da vida mental da conscin; a empatia mentalsomática atraindo presenças de consciexes intelectuais; a importância das amizades raríssimas no círculo
parassocial multividas; a presença do parelenco semeando pistas e indícios evolutivos; a mudança
de equipex, resultante da reciclagem autotemperamental; a sofisticada intercomunicação multidimensional; o exemplo respeitoso do parelenco pelo nível evolutivo de quem amadurece mais devagar; o universalismo consciencial ratificado pelo paracosmopolitismo do autoparelenco.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias na psicosfera da conscin interassistente;
o sinergismo ectoplasmia-materialização; o sinergismo da equipex; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o sinergismo da parapreceptoria multividas.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da irresistibilidade interassistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio do compartilhamento vivencial; o princípio
da reciprocidade assistencial; o princípio da obstinação cosmoética; o princípio da lealdade
multidimensional.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado como salvo conduto para
conexão com as Centrais Extrafísicas; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código parassocial; os códigos intercomunicativos multidimensionais; o código da autossinalética energoparapsíquica decodificado; a autorresolutividade evolutiva enquanto cláusula do CPC.
Teoriologia: a teoria da interassistência policármica; a teoria da seriexialidade; a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria das comunexes avançadas.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da egobiografia proexológica comparada; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica do espelhamento interconsciencial; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV); a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o desenvolvimento parapsíquico no laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio
Invisível da Holomnemonicologia.
Efeitologia: o efeito automotivador da Parelencologia Pessoal; o efeito autevolutivo do
amparo milenar; o efeito surpreendente das evocações; o efeito irresistível da parapresença homeostática; o efeito balizador dos pararreencontros; o efeito das paravisitas evoluídas; o efeito
recinológico da neoequipe; o efeito sinérgico das paracompanhias na psicosfera da conscin interassistente; a insegurança autoparapsíquica enquanto efeito colateral da dispersão consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses próprias da interassistência; as neossinapses adstritas às projeções assistidas; as neossinapses inerentes à semipossessão benigna; as neossinapses
autorreparadoras; as neossinapses substitutas das retrossinapses; as neossinapses na condição
de pré-requisito para neoparafunções.
Ciclologia: o ciclo de atratividade cosmoética; o cipriene; o ciclo de autoprodutividade;
o ciclo interassistencial; o ciclo da complexificação consciencial; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo da espiral evolutiva pessoal.
Enumerologia: o parelenco científico; o parelenco artístico; o parelenco médico; o parelenco parapedagógico; o parelenco extraterrestre; o parelenco cosmopolita; o parelenco técnico.
Binomiologia: o binômio temperança–pacificação íntima; o binômio cronêmica-proxêmica; o binômio dar a mão–abrir mão; o binômio previsibilidade-imperturbabilidade; o binômio
tendências-predominâncias; o binômio poder-pudor; o binômio cooperação-intercooperação.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação assistente-assistido; a interação indivíduo-grupo; a interação amizade-afetividade; a interação pareducador-educando; a interação comunin Cognópolis–comunex Interlúdio; a interação recebimento-mérito.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo elenco teatral–elenco parateatral; o crescendo psicodrama-parapsicodrama; o crescendo nascer vidente–dessomar clarividen-
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te; o crescendo minidissidente-maxidissidente; o crescendo do ajuste da autoproéxis na maxiproéxis; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo evocação-presentificação.
Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio luz-câmera-ação; o trinômio conscin–conscin projetada–consciex; o trinômio biblioteca-Holoteca-parapsicoteca; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio autoparapsiquismo-comunicabilidade-intelectualidade; o trinômio autenticidade-transparência-consistência.
Polinomiologia: o polinômio irreflexão-inflexão-deflexão-autorreflexão; o polinômio
acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio comedimento-moderação-parcimônia-equilíbrio; o polinômio sossego-calma-harmonia-quietude; o polinômio parelenco-equipin-equipex-tenepes; o polinômio evolução-qualificação-sofisticação-complexificação; o polinômio indício-vestígio-pista-pegada-detecção.
Antagonismologia: o antagonismo eminência parda / infiltrado cosmoético; o antagonismo crença / descrença; o antagonismo conscin-crítica / conscin mística; o antagonismo atratividade / repulsividade; o antagonismo amparador técnico / guia amaurótico; o antagonismo encontro de destino / desencontro social; o antagonismo fato / ficção.
Paradoxologia: o paradoxo de o menos poder ser mais em certas atuações interassistenciais; o paradoxo de quanto mais discreta a conscin assistencial, mais pública se torna extrafisicamente; o paradoxo da infiltração cosmoética; o paradoxo do anonimato do Serenão; o paradoxo de o maior patrimônio intrafísico da conscin poder ser as paramizades amparadoras.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia; a parapercepciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da interconvivência multidimensional compulsória; a lei do maior esforço autevolutivo aplicado à auto e maxiproéxis; a lei
da meritocracia evolutiva; a lei da intercooperação multidimensional; a lei das afinidades
conscienciais; a lei da empatia interconsciencial.
Filiologia: a espectrofilia.
Fobiologia: a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Holotecologia: a energeticoteca; a holobiografoteca; a holomnemoteca; a conscienciometroteca; a elencoteca; a psicologicoteca; a teatroteca; a parapoliticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparelencologia Interassistencial; a Parelencologia; a Elencologia; a Extraterrestriologia; a Parassociologia; a Interassistenciologia; a Autodescrenciologia;
a Cosmovisiologia; a Epicentrismologia; a Autoparapsiquismologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o parelenco; a conscin; a consciex; a isca humana lúcida; a Humanidade;
a Para-Humanidade; a conscin agregadora; a pessoa comum; a pessoa anônima; a conscin rosto
na multidão; a conscin centro das atenções; o conjunto de consciexes amparadoras com papéis
ativos nas ICs; o ser desperto; o ser interassistencial; as parapopulações; o parelenco específico da
Conscienciologia; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a Consciex libera (CL).
Masculinologia: o escritor francês Honoré de Balzac (1799–1850); o figurante parassocial; o atrator ressomático; o amparando; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
extrafísico; o amparador intrafísico; o decisor; o intermissivista; o completista; o compassageiro
evolutivo; o comunicólogo; o conviviólogo; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o maxiproexista; o proexólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor tarístico; o evoluciente; o autexemplarista; o intelectual; o recexólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o escritor balzaquista brasileiro Osmar Ramos Filho (1939–2011);
o amparador extrafísico Zéfiro; o autopesquisador; o projetor lúcido; o projecioterapeuta; o parapercepciologista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o artista; o ator;
o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a Serenona Monja; a atratora ressomática; a amparanda; a figurante parassocial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a decisora; a intermissivista; a completista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;
a convivióloga; a conscienciômetra; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a proexista; a maxiproexista; a proexóloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora tarística; a evoluciente; a autexemplarista; a intelectual; a recexóloga; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapsíquica ectoplasta francesa Raymonde Pauline Chantal Jamais (1917–2006) atuante na comunex Interludium; a autopesquisadora; a projetora lúcida; a projecioterapeuta; a parapercepciologista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a tertuliana; a teletertuliano; a artista; a atriz; o tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens polycarmicus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens sociologicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Autoparelencologia Interassistencial amadorística = o estudo do parelenco de consciexes assistenciais, ex-familiares da conscin na atual existência; Autoparelencologia
Interassistencial profissional = o estudo do parelenco de consciexes amparadoras técnicas em interassistência, paramizades raríssimas da conscin em multividas.
Culturologia: a cultura interassistencial; a cultura da reciprocidade; a cultura solidária; a cultura tarística; a cultura taconística; a cultura tenepessística; a cultura da indiferença
interassistencial; a cultura da interassistência multividas.
Paratecnologia. Conforme a Extraterrestriologia, vale assinalar a importância do estudo
e detecção da presença de autoparelenco amparalógico universalista, especializado no uso de Paratecnologia utilizada na extração e qualificação de neuroectoplasma, capaz de promover desbloqueios corticais, desprogramações de circuitos neurais obsoletos e reprogramações paraneurológicas (Neuroconscienciologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Autoparelencologia Interassistencial, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autoparabanho confirmatório: Parabanhologia; Homeostático.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
08. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Intercomunicação sincera: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
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Parapsicoteca autoparaprocedencial: Autoparaprocedenciologia; Homeostático.
Reencontro de destino: Reencontrologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Técnica dos 40 cursos Acoplamentarium: Autexperimentologia; Homeostático.

A RECEPÇÃO MERITÓRIA DE PARAVISITAS DA AUTOPARELENCOLOGIA INTERASSISTENCIAL, SÓ FAZ AUMENTAR
AS AUTORRESPONSABILIDADES QUANTO AOS NEODESAFIOS E TAREFAS EVOLUTIVAS DA AUTO E MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já detectou a presença de parelenco pessoal de
consciexes amparadoras? Quais proveitos evolutivos vem angariando com a experiência?
Bibliografia Específica:
1. Ramos Filho, Osmar; O Avesso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um Pasticho; 594 p.; 16
caps.; 101 abrevs.; 1 cronologia; 90 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; enc.; Publicações Lachâtre; Niterói, RJ; 1995; páginas 17
a 594.
2. Idem; Cristo Espera por ti – Edição Crítica e Comentada por Osmar Ramos Filho; Romance do Espíri
to de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly; & Waldson Dias;
370 p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 6 a 370.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.219
a 1.221.
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 193, 313,
355, 906, 1.030, 1.075 e 1.256.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 321.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 671.
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AUTOPATIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopatia é a condição doentia da consciência alimentadora de sentimento pessoal ou egoísta exagerado, próprio da insensibilidade às alegrias e aos sofrimentos dos outros.
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 patia procede também do idioma Grego, pathé, “estado passivo; sofrimento; mal; doença; dor; aflição”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX.
Sinonimologia: 1. Insensibilidade afetiva. 2. Apatia. 3. Impassibilidade consciencial.
4. Schadenfreude. 5. Satisfação malévola.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautopatia e maxiautopatia são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autabnegação. 2. Altruísmo. 3. Compaixão. 4. Compadecimento.
5. Homo sapiens pacificus. 6. Satisfação benévola.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a patopensenidade; a ortopensenidade.
Fatologia: a autopatia; a autopatia eletronótica; a apatia; o egocentrismo infantil atuante
na fase humana da adultidade; a avareza; a usura; a ruindade da inclemência; o egão; a ausência
da inteligência evolutiva (IE); a interassistencialidade; a megafraternidade.
Parafatologia: o tenepessismo; a ofiex.
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio Patologia-Parapatologia.
Polinomiologia: o polinômio retrobiografia-retrovidas-retrossomas-retropensenes.
Antagonismologia: o antagonismo amor / ódio; o antagonismo benignidade / malignidade; o antagonismo Curso Intermissivo / porão consciencial.
Politicologia: a egocracia; a autocracia.
Filiologia: a egofilia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera.
Maniologia: a letomania; a tanatomania.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a fera humana; a consbel holocáustica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o assassino ético; o ecoetnocida; o algoz; o carrasco; o terrorista; o sequestrador; o matador profissional; o déspota; o ditador torturador; o ditador terrorista; o homicida serial (serial killer); o chacineiro; o chacinador; o pré-serenão vulgar; o psicopata; o genocida.
Femininologia: a carrasca; a terrorista; a sequestradora; a pré-serenona vulgar; a psicopata.
Hominologia: o Homo sapiens autopathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopatia = a apatia autoconsciente quanto às necessidades dos
membros carentes ou dependentes da própria família genética ou nuclear; maxiautopatia =
a apatia autoconsciente quanto às necessidades dos componentes despossuídos, em geral, da
Humanidade.
Recrudescência. De acordo com a Ressomatologia, a primeira depuração intraconsciencial do Curso Intermissivo (CI) é atenuar o egoísmo antigo ou secular da consciex. Contudo, tal
egoísmo pode reviver e até recrudescer após o choque consciencial da ressoma da consciência em
função do restringimento e das perdas temporárias (Perdologia) dos cons magnos.
Paralisia. Sob a ótica da Evoluciologia, a consciência, em si, não para, está sempre em
atividade. Vida é movimento. A consciência (Holomaturologia), a energia consciencial (EC, Energossomatologia), o sangue humano (Hematologia), a água (Hidrologia) e o dinheiro (Economia)
apresentam a faceta comum na vida intrafísica: não podem parar. Se param, acarretam problemas,
distúrbios ou a desativação de várias manifestações.
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 autopatia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
2. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
3. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
4. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
5. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
6. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
7. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOPATIA É A VERDADEIRA PARALISAÇÃO DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL E, COMO SE SABE, QUEM PARALISA O PRÓPRIO CRESCIMENTO, NÃO SÓ ESTACIONA,
MAS REGRIDE INTRACONSCIENCIAL E EVOLUTIVAMENTE.
Questionologia. Você já pesquisou o nível da própria insensibilidade perante os seres vivos? Existe alguma apatia de características interconscienciais alimentada por você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
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cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 100, 310, 357, 403 e 648.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas páginas 387 e 646.
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 402 e 654.
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AUTOPENSENE INATO RARO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autopensene inato raro é a neoverpon, o neoconstructo, a neoideia,
o neoconceito, o neorraciocínio, a neovertente e a neorrealidade atuando na condição de indício
indutor cosmoético para a consciência intrafísica, ex-aluna do Curso Intermissivo (CI), pré-ressomático, chegar a determinada decisão essencial, evolutiva, para o próprio futuro imediato, principalmente quando envolvendo a consecução da programação existencial (autoproéxis) na atual
vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar;
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra
sentimento provém igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de
saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no
Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo inato
deriva do idioma Latim, innatus, “nascido em ou sobre; natural; congênito”. Apareceu no Século
XVII. A palavra raro procede do mesmo idioma Latim, rarus, “que apresenta intervalos ou interstícios; espaçado; poroso; esparso; pouco cerrado; pouco denso; ralo”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Ideia inata rara. 2. Autorretrocognição cognitiva rara. 3. Indício indutor intermissivo raro.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo inato: inata;
inatidade; inatismo; inatista; inatístico.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensene inato raro, autopensene inato raro
seriexológico e autopensene inato raro extrafisicológico são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Pensene inato comum. 2. Ideia inata corriqueira. 3. Indício indutor
intermissivo comum.
Estrangeirismologia: a open mind; o Autopensenarium; os frames of mind; o imprinting
intermissivo; o megacurriculum intermissivo; o upgrade paraprocedencial; os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons; o approach intermissivo; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial; o inward knowledge; os utmost thoughts ínsitos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o autopensene inato raro; o holopensene pessoal intermissivo; 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; os paramnemopensenes; a paramnemopensenidade.
Fatologia: o reconhecimento da conscin lúcida de ter concluído o CI; os fundamentos da
autoproéxis hauridos no esquadrinhamento paraprocedencial; as concepções, valores, tendências
e interesses essenciais, inatos, orientadores da própria vida intrafísica; o senso de aproveitamento
útil da existência humana; a ideia arraigada da consecução da programação existencial pessoal;
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a mundividência pessoal fundamentada em conceitos inatos incomuns; a lógica cosmoética ímpar;
os autoposicionamentos inabituais; a genialidade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático avançado; as pararreflexões intermissivas cosmovisiológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: 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 fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial.
Codigologia: os itens inusuais do código pessoal de Cosmoética (CPC) revelando sutilezas irrefutáveis do autodiscernimento evolutivo.
Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria e a prática do autodidatismo contínuo.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; 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; as paramnemotécnicas intermissivas
fixadoras da genopensenidade para a futura ressoma.
Voluntariologia: a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex
intermissivista refletindo nas ideias inatas da conscin na atualidade.
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: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio
Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Holomnemônica.
Efeitologia: o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais; os efeitos da indução intermissiva no compléxis; os efeitos da intermissão prolongada hiperlúcida e cognitivamente prolífica.
Neossinapsologia: a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas de ponta.
Ciclologia: o ciclo intermissão preparatória–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o binômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade-parapercuciência.
Interaciologia: a interação incubação intermissiva–indução intermissiva; a interação
genopensenidade invulgar–amizade raríssima.
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–sín-
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tese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos;
o acervo cognitivo da conscin no trinômio ideias inatas–ideias aprendidas–ideias construídas.
Polinomiologia: o polinômio indução autoconsciente–indução autexperimental–indução
paracognitiva–indução holofilosófica.
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.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a memoriofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a holomnemoteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autorretrocogniciologia; a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Homeostaticologia; a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Autoparapercepciologia; a Autoproexologia; a Holomnemossomatologia.
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 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 intermissivista; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autopensene inato raro seriexológico = o macrossoma; autopensene inato
raro extrafisicológico = o fenômeno da pré-mãe (Pré-Maternologia).
Culturologia: a cultura da Holomnemônica; os princípios pessoais inatos enraizados
em paracultura conscienciológica.
Avançados. Sob a ótica da Parapensenologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10
conceitos-trafores (sob o arcabouço dos sufixos logias) de exceção, mais difíceis de serem identificados, na condição de neopensenes, neoverpons, neoconstructos, neoideias ou neorraciocínios
inatos, no microuniverso das conscins intermissivistas, ou seja, no inventário do megadiscernimento da mentalidade terrestre, no Ano-Base 2011, dispostos sob 3 condições distintas:
A. Autopensenes inatos raros seriexológicos:
01. Autorrevezamentologia: a excepcionalidade da continuidade da autosseriéxis.
02. Macrossomatologia: a excepcionalidade fisiológica do corpo humano maceteado.
03. Policarmologia: a excepcionalidade evolutiva, grupal ou coletiva, de ponta.
04. Serenologia: a excepcionalidade evolutiva, intraconsciencial, de ponta.
B. Autopensenes inatos raros extrafisicológicos:
05. Ofiexologia: a excepcionalidade da Fenomenologia Humana–Extra-Humana.
06. Pangrafologia: a excepcionalidade fenomênica cosmovisiológica ou panorâmica.
07. Paracerebrologia: a excepcionalidade mentalsomatológica autodiscernidora.
08. Pré-Maternologia: a excepcionalidade da manifestação extraterrestrial.
C. Autopensenes inatos raros intrafisicológicos:
09. Pensenologia: a excepcionalidade da realidade consciencial básica não entrevista.
10. Verbaciologia: a excepcionalidade etológica da conscin lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autopensene inato raro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
02. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
03. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
06. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
07. Indução inicial: Psicossomatologia; Neutro.
08. Indução intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
09. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
10. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
11. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
13. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
14. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
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O AUTOPENSENE INATO, RARO, EM QUAISQUER DAS
3 MODALIDADES APRESENTADAS, SEMPRE EVIDENCIA
ELEVADA PARAPERCEPTIVIDADE QUANTO À HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA DA CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, trouxe para esta vida humana, alguma ideia inata, rara, das analisadas aqui? De qual modalidade?
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AUTOPENSENE PRIORITÁRIO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autopensene prioritário é o pensamento ou a intencionalidade, impostos
como prioridade executiva pela vontade determinante da conscin lúcida, ao modo de técnica evoluída em todas as ações diretas das realizações pessoais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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. O vocábulo prioritário vem do idioma Francês, prioritaire, “prioritário”, de priorité, “prioridade”, 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”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autopensene primeiro. 2. Autopensene ideal. 3. Autopensene embasador. 4. Autopensene predominante. 5. Autopensene mais utilizável.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensene prioritário, autopensene prioritário
egoico e autopensene prioritário fraterno são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Autopensene secundário. 2. Autopensene complementar. 3. Autopensene vulgar. 4. Autopensene irrelevante.
Estrangeirismologia: a open mind; o Autopensenarium; o acid test da autodisponibilidade às autorreciclagens continuadas; o entrosamento paulatino das performances pessoais à maxiengrenagem interassistencial multidimensional; a coragem evolutiva do strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução:
reeducação consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o autopensene prioritário; o holopensene pessoal da autopensenidade com
holomaturidade; o autopensene prioritário de maior consenso, e provavelmente alcançando unanimidade, sendo o da reeducação intraconsciencial relativo à interassistencialidade; a indução ao
carregamento da pensenidade no pen; a autopensenização autocrítica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a busca pela autopensenização evolutivamente retilínea.
Fatologia: a elaboração ininterrupta de pensamentos da consciência; os pensamentos positivos; o pensamento prioritário; a indagação essencial hipersintética; o exame de consciência antes da atuação; o ajuste prévio do autofuncionamento; o ato de dar o tom cosmoético à autexpressão; o acerto do ponteiro da bússola intraconsciencial ao norte evolutivo; o desenvolvimento do
senso de prioridade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapensene empático da conscin lúcida; o alinhamento pessoal
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ao fluxo reeducativo da reurbanização planetária da Terra; o Curso Intermissivo sendo o marco
inicial da autorreeducação evolutiva técnica; as induções intermissivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática;
o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o primeiro pensamento antes da aplicação do princípio da descrença.
Codigologia: a omnireeducação sendo relevante item do código pessoal de Cosmoética
(CPC) e qualificando evolutivamente a pensenosfera.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão;
a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica do autopensene prioritário explicitada pela
pergunta antes de qualquer ação pessoal: – “Este ato é reeducador?”; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodecisão; a técnica de manutenção da autolucidez.
Voluntariologia: o voluntariado téatico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito escudo antiassédio da benignopensenidade; os efeitos da pensenosfera no espaço circundante, intra e extrafísico, afetando outras direta ou indiretamente.
Neossinapsologia: a substituição das retrossinapses anacrônicas pelas neossinapses
pró-evolutivas.
Ciclologia: o ciclo reeducativo ressoma-dessoma; o ciclo autorreeducação-heterorreeducação; o primado da pensenosfera no ciclo mentalsomático.
Enumerologia: a autotestagem prioritária; o parâmetro autodiscernidor; o tirateima interassistencial; a aferição da autointencionalidade; o sinalizador do megafoco; a retificação de rumos; a profilaxia dos autenganos.
Binomiologia: o acionamento continuado do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio pensenosfera-energosfera; o binômio pensenosfera–assinatura pensênica; o binômio pensar
antes–agir depois.
Interaciologia: a interação autopensene-pensenosfera; a interação autodesperticidade-ortopensenização.
Crescendologia: o crescendo pensenosfera infantil–pensenosfera adulta; o crescendo
centrípeto recéxis-recin; o crescendo centrífugo autocognição-autoconscientização-ação.
Trinomiologia: a minimização gradativa do trinômio patológico erro-engano-omissão;
a sintonização gradativa ao trinômio universalidade-megafraternidade-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfica; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfera defendida / pensenosfera indefesa; o antagonismo falar / calar; o antagonismo conservar
/ descartar; o antagonismo salvar / deletar.
Paradoxologia: o paradoxo da pergunta simples de análise complexíssima; o paradoxo
do maior beneficiário da autopensenização pró-consciências ser o próprio autopensenizador.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a pensenosfera intoxicada na síndrome da patopensenidade; a prescrição prática para eliminação da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito do aprimoramento pessoal sem esforço.
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Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia;
a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Extrafisicologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência evolutivamente afinada; 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 autopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator;
o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensene prioritário egoico = o assentado nos interesses da própria
consciência; autopensene prioritário fraterno = o assentado nos interesses das outras consciências
com intenção de assistir.
Culturologia: a cultura da autopensenização 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 o autopensene prioritário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
04. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
05. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
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Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
Pensene sistemático: Autopensenologia; Homeostático.
Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

O AUTOPENSENE PRIORITÁRIO EXPÕE, PARA A PRÓPRIA CONSCIN, A REAL INTENÇÃO, O NÍVEL DE AUTEVOLUÇÃO, O ÍNDICE DE AUTODESASSÉDIO E O TALENTO TEÁTICO DE INTERASSISTENCIALIDADE PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega, o tempo todo, a técnica do autopensene prioritário? Desde quando?
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AUTOPENSENIDADE DESCRENCIOFÍLICA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenidade descrenciofílica é a qualidade dos pensamentos, sentimentos e energias da consciência, intra ou extrafísica, evidenciando propensão espontânea à incredulidade sistemática sadia aliada à busca da comprovação racional pela autexperiência, no acolhimento crítico a neoconstructos, neovivências e no contato com neorrealidades.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O termo
sentimento procede também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. A palavra energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade; afastamento; supressão”. O vocábulo crença procede do mesmo idioma Latim,
credentia, “ação de acreditar; fé”. Apareceu no Século XIV. O segundo elemento de composição
filia provém do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu,
na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autopensenidade pró-descrenciológica. 2. Autopensenidade cosmoética incrédula.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensenidade descrenciofílica, autopensenidade descrenciofílica esboçante e autopensenidade descrenciofílica consolidada são neologismos
técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autopensenidade crédula. 2. Autopensenidade submissa. 3. Autopensenidade influenciável. 4. Patopensenidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à fixação da autoteática descrenciológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Descrenciofilia:
autoconquista holomaturológica.
Coloquiologia: a autopensenidade diametralmente oposta à da vaca de presépio.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Apriorismo. Um dos objetivos primordiais do princípio da descrença (PD) é eliminar o apriorismo”.
2. “Independências. Na Descrenciologia, o princípio da descrença (PD) atua individualmente sobre as resoluções da conscin e não coletivamente sobre o direito das pessoas continuarem a ser crentes. A descrença cosmoética é pessoalmente independente, contudo, não promove
estupros evolutivos sobre a independência dos outros”.
3. “Temperamentologia. A mudança do temperamento não é efetivada apenas quando se encerram as recaídas, mas quando se adquire naturalidade de manifestação em outro nível
evolutivo, sem preocupações ou conflitos intraconscienciais”.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenidade descrenciofílica; o holopensene pessoal do omniquestionamento sadio; a eliminação dos credulopensenes; a ausência da credulopensenidade; a evitação dos batopensenes autopatomiméticos; a superação da batopensenidade estagnadora; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autopensenes carrega-
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dos no pen; a autopensenização analógica; o encadeamento pensênico fluente; a flexibilidade
autopensênica sadia; os exopensenes; a convivência sem autocontaminação com a exopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o modo de pensar, sentir e agir da personalidade descrenciofílica; a ausência
de autoconflito quanto à subjetividade da autexperimentação; a convivência com ideias antagônicas, sem acumpliciamentos; a resiliência ao desconforto da ambiguidade ideativa, sem irritação;
a serenidade perante a divergência alheia, sem fechadismo; o bom humor na explicitação de discordâncias, sem ironia; a firmeza na contestação de heteroposicionamentos anticosmoéticos, sem
ofensividade; a desconfiança sistemática acerca da possibilidade de falha, sem desqualificação
das pessoas; o atilamento à tentativa alheia de convencer, sem rechaço de informação; o hábito do
debate colaborativo, sem imposição de ideias; a primazia da argumentação lógica, sem persuasão;
a complexidade de esclarecer respeitando o momento do outro, sem estupro evolutivo; o desafio
de ser cosmoeticamente assertivo, sem invasividade; a curiosidade pesquisística, sem dispersão;
o abertismo consciencial renovador, sem borboletice; o senso de colaboração voluntária, sem
subjugação; o otimismo racional, sem polianismo; as autocertezas evolutivas inabaláveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os impactos multidimensionais da opção pela teática descrenciológica; a vivência lúcida da Descrenciologia Parapsíquica desintermediadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo descrenciofilia-autocriticidade-autopesquisa; o sinergismo autorreflexão-autocognição-autodiscernimento; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–descrenciofilia.
Principiologia: a aplicação contínua do princípio da descrença (PD) ao modo de segunda natureza; o princípio do descarte do imprestável; o princípio da persistência no bom empreendimento; o princípio da autopesquisa embasando o paradigma consciencial; o princípio da autoconvivência sadia.
Codigologia: o compromisso autodescrenciológico na elaboração das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teática descrenciológica enquanto modus operandi natural da consciência; a inércia da teoria ante a dinâmica da autovivência.
Tecnologia: o autodesassédio pela técnica da mudança de bloco pensênico aliada à técnica do estado vibracional; a técnica da tabula rasa; a técnica do sobrepairamento analítico;
a tranquilidade íntima para aplicar cosmoeticamente a banana technique.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Efeitologia: os efeitos da sustentação da autopensenidade descrenciofílica sobre o autotemperamento.
Ciclologia: o ciclo vivência-reflexão-neovivência-ressignificação aplicado lucidamente
às autexperiências.
Enumerologia: a autopensenidade antiapriorista priorizando a neofilia; a autopensenidade anticrédula priorizando o omniquestionamento; a autopensenidade antidogmática priorizando a refutabilidade; a autopensenidade antidoutrinária priorizando a autonomia; a autopensenidade antiemotiva priorizando a racionalidade; a autopensenidade antiidólatra priorizando
a iconoclastia; a autopensenidade antissectária priorizando o Universalismo.
Binomiologia: o exercício de pensenizar e deixar pensenizar por meio do binômio admiração-discordância; o binômio irreverência-autenticidade; o binômio antiimpulsividade-antiprecipitação.
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Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação descrenciofilia-desperticidade; a interação Autodecidologia-Descrenciologia.
Crescendologia: o crescendo esforço incipiente–sustentação custosa–domínio pleno no
estabelecimento de neopatamar evolutivo; o crescendo da autonomia consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autobenignidade-autocriticidade-autocoerência; o trinômio
Autodescrenciologia-Profilaxiologia-Prospectivologia nas autoprescrições.
Polinomiologia: o polinômio prioridade-assertividade-sustentabilidade-adaptabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo descrenciofilia / cientificismo convencional.
Politicologia: a descrenciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da afinidade pensênica; a lei da generalização da experiência; a lei do
maior esforço evolutivo.
Filiologia: a descrenciofilia; a neofilia; a autocriticofilia; a autevoluciofilia.
Fobiologia: a autossuperação da alodoxafobia.
Maniologia: a ausência da mania de convencer os outros; a ausência da mania do entusiasmo deslumbrado; a ausência da mania de ter razão; a ausência da mania de saber tudo; a ausência da mania de reduzir as pessoas aos erros cometidos; a ausência da megalomania; a ausência
da nostomania.
Mitologia: a autodesmitificação de todos os mitos enquanto pré-requisito para a descrenciofilia.
Holotecologia: a apriorismoteca; a cognoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a logicoteca; a mnemoteca; a recexoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autopensenologia; a Autolucidologia; a Autodescrenciologia; a Descrenciologia; a Autocriticologia; a Autoconfianciologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade descrenciofílica; a personalidade autocrítica; a conscin cética-otimista-cosmoética (COC); o ser desperto.
Masculinologia: o conscienciólogo; o autopesquisador; o inversor existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a consciencióloga; a autopesquisadora; a inversora existencial; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenidade descrenciofílica esboçante = aquela sustentada apenas
na última intermissão, decorrente das autorreciclagens durante o Curso Intermissivo (CI), e recuperada na vida intrafísica atual, indicando conquista holobiográfica recente da consciência; autopensenidade descrenciofílica consolidada = aquela sustentada por várias intermissões e vidas intrafísicas sucessivas, indicando conquista holobiográfica perene e inalienável da consciência.
Culturologia: a cultura descrenciológica; a cultura autoconscienciométrica; a cultura
do autoparapsiquismo lúcido; a Multiculturologia.
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Impactologia. A sustentação da autopensenidade descrenciofílica requer o exercício
contínuo da autocriticidade, impraticável sem a vivência teática do princípio da descrença. Tal
postura impacta favoravelmente os desempenhos autopesquisísticos da conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, em pelo menos 100 contextos, elencados na ordem alfabética:
01. Adaptaciologia: a autocrítica descrenciofílica na qualificação da adaptabilidade
pessoal, distinguindo entre esforços harmonizadores válidos e acumpliciamentos anticosmoéticos
espúrios.
02. Ambiguologia: a autocrítica descrenciofílica na manutenção do equilíbrio mentalsomático face à coexistência temporária de conflitos ideativos, aguardando sem açodamento
a autexperiência dirimente.
03. Amparologia: a autocrítica descrenciofílica na melhoria da percepção de insights
extrafísicos, diferenciando entre inspiração proveniente de amparador, guia amaurótico e assediador.
04. Anonimatologia: a autocrítica descrenciofílica na conquista do desapego ao reconhecimento alheio, dispensando os aplausos e viabilizando a assistência silenciosa.
05. Antiapriorismologia: a autocrítica descrenciofílica no desenvolvimento da escuta
assistencial atenta, evitando contaminar os relatos do interlocutor com preconceitos pessoais vetustos.
06. Antidesperdiciologia: a autocrítica descrenciofílica no aproveitamento e triagem
criteriosos dos múltiplos recursos disponíveis, otimizando a atuação pessoal na Era da Fartura.
07. Antimimeticologia: a autocrítica descrenciofílica no reconhecimento e evitação das
recidivas autopatomiméticas, prevenindo a possível melancolia extrafísica (melex) futura.
08. Autabsolutismologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação das posturas
antievolutivas, firmando o autocompromisso de não perpetuá-las.
09. Autacertologia: a autocrítica descrenciofílica no levantamento imodesto dos sucessos evolutivos conquistados, alavancando novo leque de autodesafios.
10. Autanaliticologia: a autocrítica descrenciofílica no hábito da avaliação consciencial centrípeta, aplicando a técnica do uróboro introspectivo.
11. Autatilamentologia: a autocrítica descrenciofílica na constatação da ocorrência simultânea de eventos multidimensionais, concentrando o megafoco no prioritário com manutenção
da atenção dividida.
12. Autenfrentamentologia: a autocrítica descrenciofílica na profilaxia da minidissidência conscienciológica, mapeando e autossuperando os travões passíveis de levar à autorrejeição ao paradigma consciencial.
13. Autevoluciologia: a autocrítica descrenciofílica na opção lúcida pelo imediatismo
evolutivo, dispensando tergiversações mateológicas.
14. Autexperimentologia: a autocrítica descrenciofílica na otimização da análise das
experiências pessoais, aplicando a técnica do autovivenciograma.
15. Autocoerenciologia: a autocrítica descrenciofílica no inventário lúcido das concessões praticadas, distinguindo entre as inevitáveis e as dispensáveis.
16. Autocogniciologia: a autocrítica descrenciofílica no burilamento do modus discendi pessoal, otimizando métodos e ambiente de estudo.
17. Autocomedimentologia: a autocrítica descrenciofílica na qualificação da autexposição, preferindo a modéstia esclarecedora à humildade vaidosa e às vanglórias supérfluas.
18. Autocompletismologia: a autocrítica descrenciofílica na priorização do acabamento das tarefas iniciadas, minimizando o percentual de incompletude.
19. Autoconfrontologia: a autocrítica descrenciofílica na otimização da autoconscienciometria, aplicando a técnica autopesquisística antonimológica.
20. Autoconscienciometrologia: a autocrítica descrenciofílica na aferição regular do
progresso qualitativo dos atributos conscienciais, embasando as autorreciclagens.
21. Autoconvencimentologia: a autocrítica descrenciofílica na valorização da autexperimentação, tomando à conta de hipóteses os relatos vivenciais alheios.
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22. Autoconviviologia: a autocrítica descrenciofílica na distinção prática entre convivências compulsórias, colegas, amigos, amigos evolutivos e amigos raríssimos, aprimorando a escolha das companhias sem acepção de pessoas.
23. Autocosmoeticologia: a autocrítica descrenciofílica na substituição crescente do
“melhor para mim” pelo “melhor para todos”, ampliando o autalinhamento ao fluxo cósmico.
24. Autodecidologia: a autocrítica descrenciofílica na retificação das escolhas, visando
ao autocompletismo proexológico.
25. Autodefinologia: a autocrítica descrenciofílica na autonomia para formular os princípios autovivenciais cosmoéticos, singularizando as automanifestações.
26. Autodesassediologia: a autocrítica descrenciofílica no escrutínio paraprofilático
das brechas patopensênicas, minimizando autassédios.
27. Autodesempenhologia: a autocrítica descrenciofílica no empenho máximo durante
o segundo tempo do Curso Intermissivo (vida intrafísica), evitando ilusões quanto ao autodesempenho anterior ou posterior enquanto consciex.
28. Autodespertologia: a autocrítica descrenciofílica na priorização da conquista da
desperticidade, visando a ultrapassar gargalo inevitável ao autoprogresso evolutivo.
29. Autodessomatologia: a autocrítica descrenciofílica no exercício diário de pensar,
sentir e agir ao modo de consciex lúcida, favorecendo a ocorrência da segunda dessoma.
30. Autodetalhismologia: a autocrítica descrenciofílica na ampliação da autoconcentração nas tarefas em geral, substituindo o perfeccionismo pela técnica do detalhismo.
31. Autodeterminologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação da meta pessoal mais desafiadora, exequível e cosmoética, perseverando em atingi-la.
32. Autodidaticologia: a autocrítica descrenciofílica no descortino das lacunas de conhecimento, preenchendo-as por meio do investimento autodidata na erudição pessoal.
33. Autodiscernimentologia: a autocrítica descrenciofílica na distinção entre o factível
e o prioritário, entre o indesejável e o inadmissível, qualificando a maior as autescolhas com diminuição dos autenganos.
34. Autodisciplinologia: a autocrítica descrenciofílica no mapeamento dos hábitos rituais inúteis e protocolos atravancadores, substituindo-os pela algoritmização racional da rotina.
35. Autoinconflitologia: a autocrítica descrenciofílica na superação gradual dos conflitos íntimos arraigados, desfazendo os imbróglios pensênicos resultantes da autoincoerência.
36. Autoincorrupciologia: a autocrítica descrenciofílica na autopesquisa e superação
dos atos repetitivos camuflados, eliminando o desconforto íntimo corrosivo.
37. Autolucidologia: a autocrítica descrenciofílica na busca da manutenção da hiperacuidade quanto às automanifestações, prenunciando o estado de autoconsciência contínua.
38. Automaxidissidenciologia: a autocrítica descrenciofílica no autodesacumpliciamento com linhas de conhecimento de menor expressão evolutiva, respeitando sempre o direito
de escolha de outras consciências.
39. Automotivaciologia: a autocrítica descrenciofílica na sustentação da automotivação nos empreendimentos prioritários, independendo de incentivos alheios.
40. Autoparaimunologia: a autocrítica descrenciofílica na conquista da imunidade às
energias tóxicas, reforçando o automitridatismo.
41. Autoparapsiquismologia: a autocrítica descrenciofílica na conquista da desintermediação parapsíquica, vivenciando diretamente a interlocução multidimensional por meio dos
parafenômenos.
42. Autopensenologia: a autocrítica descrenciofílica no refinamento da diferenciação
pensênica, permitindo distinguir entre auto e exopensenes.
43. Autopercucienciologia: a autocrítica descrenciofílica na apreciação analítica de fatos e parafatos para além da superficialidade, buscando a essência das manifestações em qualquer
dimensão consciencial.
44. Autopesquisologia: a autocrítica descrenciofílica na análise de independência, correlação ou causalidade entre os episódios relatados nas anotações pessoais, revelando as sincronicidades.
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45. Autoproexologia: a autocrítica descrenciofílica no planejamento da atuação tarística dentro da proéxis pessoal, priorizando sempre a assistência ao maior número possível de consciências.
46. Autopriorologia: a autocrítica descrenciofílica na ordenação temporal eficiente das
ações, agilizando o encadeamento das tarefas.
47. Autoprojeciologia: a autocrítica descrenciofílica na distinção entre sonho, projeção
semilúcida e projeção lúcida, qualificando a rememoração projetiva.
48. Autoprospecciologia: a autocrítica descrenciofílica no hábito da reflexão íntima
sobre as autexperiências, ampliando o ciclo das autorreperspectivações pensênicas.
49. Autorganizaciologia: a autocrítica descrenciofílica na proficiência em levar de eito
todos os compromissos, evitando descompassos no cumprimento da proéxis.
50. Autorrealismologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação mais precisa
possível do verdadeiro patamar evolutivo já conquistado, evitando autossubestimação e autossobrestimação.
51. Autorreciclologia: a autocrítica descrenciofílica no acolhimento imparcial às heterocríticas, triando os elementos autorreciclogênicos.
52. Autorreflexiologia: a autocrítica descrenciofílica na autorreflexão desconstrutora
de verdades anacrônicas arraigadas, visando ao upgrade do sistema pessoal de convicções.
53. Autorretrocogniciologia: a autocrítica descrenciofílica na dosagem da dedicação
à pesquisa de retrovidas, considerando o benefício efetivo das informações coligidas para o momento evolutivo presente.
54. Autorrevezamentologia: a autocrítica descrenciofílica no planejamento da maximização e diversificação do legado gesconológico, estabelecendo possível ponto de retomada
proexológica em vida futura.
55. Autossinaleticologia: a autocrítica descrenciofílica no mapeamento da sinalética
energética e parapsíquica pessoal, favorecendo a interação multidimensional.
56. Autossomatologia: a autocrítica descrenciofílica no descarte de recomendações
massificadas quanto à manutenção da saúde, estabelecendo autoprescrições específicas mais eficazes.
57. Autossuperaciologia: a autocrítica descrenciofílica na constatação da inutilidade
prática de medir-se a outrem, elegendo a autocomparação qual instrumento para mapeamento
e superação das dificuldades pessoais.
58. Autotemperamentologia: a autocrítica descrenciofílica na avaliação do temperamento pessoal, burilando as automanifestações antievolutivas.
59. Autotraforismologia: a autocrítica descrenciofílica no mapeamento do conjunto de
autotrafores, permitindo utilizá-los ao modo de boîte à utils nos empreendimentos da autoproéxis.
60. Autoverbaciologia: a autocrítica descrenciofílica no aprimoramento da autocoerência, almejando o sinergismo palavras-autexemplos nas manifestações pessoais.
61. Autovigilanciologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação das pseudossuperações, motivando futuros empreendimentos autorreciclológicos.
62. Autovinculologia: a autocrítica descrenciofílica na convicção íntima quanto à importância do autovínculo no voluntariado conscienciológico, evitando as ectopias da “carreira
solo”.
63. Autovoliciologia: a autocrítica descrenciofílica na distinção entre desejo e vontade,
diferenciando claramente entre sonhos e projetos.
64. Comunicologia: a autocrítica descrenciofílica na opção lúcida pela concisão comunicativa, poupando o interlocutor dos floreios caprichosos da prolixidade.
65. Debatologia: a autocrítica descrenciofílica na aplicação do princípio da equanimidade na conduta argumentativa, qualificando o discurso oponente em prol da construção do consenso.
66. Dissidenciologia: a autocrítica descrenciofílica na escolha entre rompimento ou
permanência em determinado contexto ideológico, distinguindo entre precipitação e autassertividade.
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67. Extrafisicologia: a autocrítica descrenciofílica na fixação do hábito do questionamento concomitante à observação dos parafatos no estado projetado, ampliando a autoconscientização multidimensional.
68. Evitaciologia: a autocrítica descrenciofílica na aplicação oportuna do princípio “isso não é para mim”, prevenindo desvios regressivos.
69. Evocaciologia: a autocrítica descrenciofílica na autassepsia das saudades recônditas, considerando a reverberação multidimensional das evocações implícitas ou explícitas.
70. Fraternologia: a autocrítica descrenciofílica no rastreamento dos autentraves à empatia, autossuperando-os em prol do acolhimento interassistencial.
71. Fundamentologia: a autocrítica descrenciofílica na evitação de opiniões levianas
calcadas em impressões subjetivas infundadas, substituindo-as pelos autoposicionamentos racionais fundamentados na pesquisa e na evidência dos fatos.
72. Gesconografologia: a autocrítica descrenciofílica na opção pelo estilo de escrita
conscienciológico, qualificando tecnicamente a produção gesconográfica.
73. Gesconologia: a autocrítica descrenciofílica na seleção das autexperiências a serem
taristicamente compartilhadas, embasando o esclarecimento por meio da autoridade vivencial.
74. Grupocarmologia: a autocrítica descrenciofílica na delimitação entre crenças herdadas da convivência familiar e convicções fundamentadas na autexperimentação, valorizando
a importância das ideias inatas.
75. Hermeneuticologia: a autocrítica descrenciofílica no aperfeiçoamento da hermenêutica autoparafenomenológica, clareando a fronteira entre imaginação e autovivência parapsíquica.
76. Holomaturologia: a autocrítica descrenciofílica no investimento em recuperar progressivamente as unidades de lucidez (cons), favorecendo a holomaturescência pessoal.
77. Interassistenciologia: a autocrítica descrenciofílica na dosificação adequada da
atuação assistencial, priorizando a necessidade do assistido e não a vaidade do assistente.
78. Interprisiologia: a autocrítica descrenciofílica no equacionamento lúcido das recomposições grupocármicas, depurando os vínculos conscienciais rumo ao estágio da libertação.
79. Intraconscienciologia: a autocrítica descrenciofílica na ponderação equânime das
experiências vividas, qualificando os insumos da paraconstructura.
80. Invulgarologia: a autocrítica descrenciofílica na valorização justa das autossingularidades conscienciais, bancando o ônus da diferença.
81. Leiturologia: a autocrítica descrenciofílica na profilaxia da “abordagem bíblica” às
obras conscienciológicas, evitando sacralizar verpons.
82. Liberologia: a autocrítica descrenciofílica na conquista do livre pensamento, eliminando o autaprisionamento ideológico.
83. Liderologia: a autocrítica descrenciofílica no incremento do potencial de mobilização cosmoética evolutiva de conscins e consciexes, aliando a assertividade motivadora aos autexemplos ratificadores.
84. Mnemossomatologia: a autocrítica descrenciofílica no esforço de minimização da
distorção mnemônica, buscando preservar a exatidão dos constructos nos engramas formados.
85. Neoenciclopediografologia: a autocrítica descrenciofílica na qualificação da autoinserção verbetográfica, delineando nicho temático autopesquisístico e interassistencial por meio
da escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia.
86. Neoposturologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação e reciclagem dos
resquícios do porão consciencial, optando pelas posturas consciencialmente mais maduras.
87. Parapedagogiologia: a autocrítica descrenciofílica no exercício do binômio seriedade-irreverência, prevenindo a idolatria e a pontificação do conhecimento.
88. Passadologia: a autocrítica descrenciofílica na ortorressignificação das autovivências pretéritas, considerando a impossibilidade prática de alterá-las.
89. Perdologia: a autocrítica descrenciofílica na revisão do conceito de perda irreversível, empreendendo esforços na reparação das quebras qualitativas nos empreendimentos evolutivos.
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90. Perdonologia: a autocrítica descrenciofílica na identificação e superação das brechas para mágoas e desafetos, aproximando a condição do perdão antecipado.
91. Pré-Intermissiologia: a autocrítica descrenciofílica no vislumbre realista de possíveis metas para a próxima intermissão, favorecendo o continuísmo assistencial.
92. Refutaciologia: a autocrítica descrenciofílica na invalidação lógica cosmoética dos
argumentos falaciosos próprios e alheios, eliminando a apriorismose.
93. Ressomatologia: a autocrítica descrenciofílica no levantamento das variáveis qualificadoras da autorressoma, substituindo as lamúrias da inadaptação pela maximização do aproveitamento da oportunidade.
94. Retribuiciologia: a autocrítica descrenciofílica no inventário dos aportes evolutivos
recebidos, exercitando o binômio gratidão-generosidade na retribuição pela interassistência.
95. Taristicologia: a autocrítica descrenciofílica na intenção reta de esclarecer, descartando a consolação bajuladora e manipulativa.
96. Tenepessografologia: a autocrítica descrenciofílica na compilação dos relatos tenepessísticos, descartando incongruências e interpretatices na descrição dos parafatos vivenciados.
97. Tenepessologia: a autocrítica descrenciofílica na avaliação coerente do progresso
da tenepes, encarando de frente as autorreciclagens faltantes e causadoras de possível estagnação.
98. Traforismologia: a autocrítica descrenciofílica na autexperimentação da técnica de
explicitação dos trafores alheios, propiciando ao assistido visão alternativa acerca das próprias
potencialidades.
99. Universalismologia: a autocrítica descrenciofílica na assunção da cidadania cósmica, ultrapassando bairrismos e posturas sectárias.
100. Verponologia: a autocrítica descrenciofílica na admissão da relatividade das verpons, agregando-as às hipóteses de pesquisa a serem comprovadas pela autexperimentação.
Escólio. A Descrenciologia não se resume à antirreligiosidade, permeando diversos segmentos do corpus de conhecimento conscienciológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopensenidade descrenciofílica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente de sustentação pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
05. Automaxidissidência: Autorrecinologia; Homeostático.
06. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Desintermediação: Parapercepciologia; Neutro.
08. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
09. Megairreconciliabilidade: Descrenciologia; Neutro.
10. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
11. Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
13. Teática descrenciológica: Experimentologia; Homeostático.
14. Verbaciologista: Verbaciologia; Homeostático.
15. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.
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O ESFORÇO DELIBERADO DE SUSTENTAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE DESCRENCIOFÍLICA, AO LONGO DA SERIÉXIS, RECICLA NA RAIZ DO TEMPERAMENTO AS TENDÊNCIAS À MANIPULAÇÃO, CREDULIDADE E APRIORISMOSE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a impossibilidade de evoluir sem autocrítica? Em qual nível situa o empenho pessoal em manter a autopensenidade descrenciofílica: inexistente, primário, intermediário ou avançado?
Bibliografia Específica:
1. Sacrini, Marcus; Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática; revisor Tiago José Risi Leme;
376 p.; 11 caps.; 1 E-mail; 1 website; epíl; 66 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Paulus; São Paulo, SP; 2016; página 96.
2. Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antônio; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; Artigo;
I Congresso Internacional de Autopesquisologia e V Jornada de Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 14; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
147 e 197.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800p.; 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 110, 852
e 1.608.

O. V.
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AUTOPENSENIDADE MONÁRQUICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenidade monárquica é a manifestação da consciência ou expressão do microuniverso pessoal vinculado ao poder, ao prestígio, à posição social, ao tradicionalismo ultrapassado, à autocracia e aos costumes retrógrados enraizados no temperamento monárquico remanescente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar;
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra
sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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. O vocábulo monárquico vem do idioma Grego, monarkikós, “de ou relativo à monarquia”. Apareceu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Intrapensenização monárquica. 2. Automanifestação monárquica.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensenidade monárquica, autopensenidade
monárquica mínima e autopensenidade monárquica máxima são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autopensenidade universalista. 2. Autopensenidade benigna.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à identificação da raiz patológica da autopensenidade.
Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais, denotando a autopensenidade monárquica:
a postura pessoal de parecer melhor do que os outros; o ato de insistir em fazer e ter tudo do seu
jeito; a cauda de pavão; o caçador de status.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenidade monárquica; o holopensene pessoal de traços monárquicos; os patopensenes; a patopensenidade; a investigação aprofundada e realística da autopensenidade patológica; a autopensenidade monárquica dificultando o desenvolvimento do parapsiquismo; a identificação da matriz pensênica doentia; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: os pensamentos autengrandecedores; a tendência pessoal a comportamentos
competitivos; o ato de falar sobre os erros pessoais em tom condescendente, retaliando com raiva
erros alheios; a autoconduta de diminuir as demais pessoas; o pensamento “eu sempre tenho razão” expresso nas ações pessoais; a falta de preocupação com as necessidades e direitos alheios;
a sensação íntima de ser especial e superior; a demonstração de ausência de empatia perante os
sentimentos de outras consciências; o pensamento enraizado de esperar ser tratado de maneira especial, não necessitando seguir as regras aplicadas aos demais; o status social e a aparência física
utilizados para obter a admiração alheia; as distorções cognitivas; os autassédios; as apriorismoses; os conservantismos; a ausência de identidade cosmoética; o mau exemplo do orgulho pessoal; o polo arrogante; a autoimagem deformada; a vitimização; a máscara de superioridade;
o travão emocional; o conceito exagerado de si; a autocorrupção crassa manifestada no pensamento de “a melhor defesa ser o ataque”; a intimidação; a postura pessoal imatura de tentar ser
o dominador-alfa para ter as necessidades emocionais atendidas ou estabelecer a própria superio-
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ridade; a postura cabotinista de exaltar os próprios feitos; o ato pessoal de dar importância exagerada a sinais exteriores de sucesso; a manipulação ou exploração dos outros com vistas à gratificação pessoal; o assédio moral; os surtos de raiva, inveja e possessividade; o sentimento de vazio
existencial e inutilidade; o transtorno de humor; a depressão; a ansiedade; o reconhecimento
e a eliminação das autocorrupções; o momento da viragem existencial; o exame acurado da autoconscienciometria; a modéstia enquanto eixo da holomaturidade; a reciclagem intraconsciencial
(recin); a minimização de males e pertúrbios; as autodissecções estruturais da personalidade; a autodesperticidade; o Conscienciograma; o Curso Conscin-Cobaia da Associação Internacional de
Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); o curso Superação das Posturas Monárquicas
da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); os cursos e atividades da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático essencial no enfrentamento da autopensenidade monárquica; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desconexão com a equipe de amparadores; os pensamentos negativos ocasionando a ruminação mental e a intoxicação energética; os assediadores e guias amauróticos; a retirada
de consciex patológica do microuniverso da conscin; a desassimilação das energias tóxicas favorecendo o autodesassédio; os fenômenos parapsíquicos auxiliando à conscin na catarse parapsíquica cosmoética; as retrocognições favorecendo a compreensão e a superação do temperamento
monárquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico pensenização doentia–ação incorreta.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na autopesquisa.
Codigologia: o cultivo da incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC)
essencial na superação da autopensenidade monárquica.
Teoriologia: a teoria do materpensene pessoal; a teoria do autassédio; a teoria do heterassédio.
Tecnologia: a técnica do pensenograma favorecendo a desintoxicação holossomática;
a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autassistenciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Efeitologia: o efeito halo da culpa e do remorso na impregnação do autassédio; o efeito
salutar da autorreflexão para descompressão pensênica; o efeito homeostático imediato da mudança pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas por meio da autopesquisa do temperamento monárquico.
Ciclologia: o ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata.
Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–reciclagem existencial (recéxis); o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio desrepressão-descondicionamento; o binômio
admiração-discordância da maturidade humana; o binômio assedex-assedin.
Interaciologia: a interação ponto cego–trafar; a interação autocorrupção-autassédio;
a interação autolucidez-automemória-autocognição-autodiscernimento propiciando a identificação da autopensenidade monárquica.
Crescendologia: o crescendo autocrítica apurada–CPC vivenciado–autodesassédio realizado favorecendo a superação da autopensenidade monárquica.
Trinomiologia: a reflexão do trinômio discernimento-comedimento-sensatez; o estudo
minuncioso do trinômio autoimagem-autoconceito-autestima.
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Politicologia: o monarquismo; a autocracia; a cerberocracia; a despotocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a reflexão e aplicação das leis racionais da proéxis.
Filiologia: a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a assistenciofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência do poder; a síndrome da dominação.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a historioteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Psicossomatologia; a Autovitimologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Psicologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Egocarmologia; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin monarca; a conscin aristocrata; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o imperador; o rei; o príncipe; o fidalgo; o nobre; o súdito; o plebeu;
o autassediado; o autenganado; o autocorrupto; o autoperturbado; o autobsediante; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a amparadora Aragonesa; a imperatriz; a rainha; a princesa; a fidalga;
a nobre; a súdita; a plebeia; a autassediada; a autenganada; a autocorrupta; a autoperturbada; a autobsediante; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens
ilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenidade monárquica mínima = o ato pessoal de promover fofocas e intrigas; autopensenidade monárquica máxima = o ato pessoal de romper amizades evolutivas e desistir de atividades grupais interassistenciais para satisfazer caprichos egoicos.
Culturologia: a cultura do universalismo; a cultura da ortopensenidade.
Taxologia. Pelos critérios da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21
posturas predominantes decorrentes da autopensenidade monárquica:
01. Apego: a postura pessoal de apegar-se excessivamente a objetos e pessoas.
02. Carência: a postura pessoal de carência afetiva, necessitando frequentemente de
reconhecimento e admiração alheia para sentir-se bem.
03. Ciúmes: a postura pessoal de ciúmes para com os outros.
04. Controle: a postura pessoal de querer controlar tudo e a todos ao derredor.
05. Desafeição: a postura pessoal de virar a cara, empinar o nariz, ficar no salto alto
perante as pessoas, as quais não possui afeição.
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06. Desconfiança: a postura pessoal de sempre desconfiar das coisas; a atitude de permanecer alerta de modo excessivo diante das pessoas.
07. Egocentrismo: a postura pessoal poliqueixosa; a supervalorização dos caprichos
e dos desejos pessoais.
08. Esquiva: a postura pessoal de esquivar-se diante dos posicionamentos cosmoéticos.
09. Exigência: a postura pessoal de cobrar lealdade e admiração antecipada como pré-requisito para entrelaçar amizade.
10. Grandiosidade: a postura pessoal de grandiosidade; o relato exagerado das conquistas e talentos pessoais.
11. Hipercriticidade: a postura pessoal de hipercriticidade para com os outros.
12. Poder: a postura pessoal autocrática.
13. Possessividade: a postura pessoal de posse para com as pessoas, ambientes e objetos.
14. Preconceito: a postura pessoal de preconceito para com as pessoas e os ambientes.
15. Prestígio: a postura pessoal de buscar insistentemente a reputação social.
16. Protocolo: a postura pessoal protocolar, formal e de excessiva etiqueta e refinamento afastando as pessoas do contato íntimo.
17. Raiva: a postura pessoal agressiva quando contrariada.
18. Teimosia: a postura pessoal de julgar estar sempre correto, não admitindo os erros
pessoais e / ou a necessidade de precisar de auxílio.
19. Trafarismo: a postura pessoal de olhar em primeiro lugar os trafares alheios.
20. Valorização: a postura pessoal de sociosidade; a valorização da representação social
em detrimento da amizade evolutiva.
21. Verborragia: a postura pessoal de discursar verborragicamente.
Terapêutica. No universo da Consciencioterapia, eis 10 recursos terapêuticos ou instrumentos teáticos, dispostos na ordem alfabética, os quais podem contribuir nas autopesquisas
e consequente superação da autopensenidade monárquica:
01. Anotações sobre si próprio: o laptop; o bloco de papel sempre à mão; o estudo minucioso da autopensenidade.
02. Atividades bioenergéticas: as dinâmicas parapsíquicas; os cursos de campo bioenergético.
03. Autoconscienciometria: o preenchimento do Conscienciograma; a experiência de
ser conscin-cobaia.
04. Autorreflexão: a técnica da autorreflexão de 5 horas.
05. Docência conscienciológica: a postura docente; o amparo extrafísico de função;
a retribuição dos aportes recebidos.
06. Escrita tarística: a produção de artigos, verbetes e livros.
07. Heteroconsciencioterapia: as atividades da OIC; a condição de evoluciente.
08. Laboratórios da Conscienciologia: o exercício da introspecção sadia; o balanço
pessoal; a autopesquisa cotidiana.
09. Tenepes: a tarefa energética pessoal; as anotações no diário da tenepes; o registro no
Livro dos Credores Grupocármicos.
10. Voluntariado conscienciológico: o convívio salutar com os compassageiros evolutivos; as amizades raríssimas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopensenidade monárquica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
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Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.
Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

SEGUNDO A CONSCIENCIOTERAPIA, A IDENTIFICAÇÃO
E SUPERAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE MONÁRQUICA
REQUER CONSTANTE DESPOJAMENTO INTRACONSCIENCIAL E APLICAÇÃO TEÁTICA REGULAR DO CPC.
Questionologia. Você, leitor e leitora, já identificou os autopensenes patológicos vinculados ao contexto monárquico? Quais ações vem adotando, na prática, para superar esse traço?
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
81, 124, 135, 203 e 217.
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 262.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1
blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema de 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 do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 115 e 1102.

L. Z.
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AUTOPENSENIZAÇÃO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização é a elaboração intraconsciencial exclusiva do ato de
pensenizar da consciência, construindo diferentes formas de ideias, sentimentos e manifestações
energéticas, conjugadas e ininterruptas, expandindo a autocognição nos contextos da evolução interminável.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar;
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra
sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século
XIV. O termo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,
e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopensenidade. 2. Intrapensenização. 3. Autorreflexão.
Neologia. O vocábulo autopensenização e as 3 expressões compostas autopensenização
vulgar, autopensenização despertológica e autopensenização serenológica são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Heteropensenização. 2. Heteropensenidade. 3. Minipensenização.
4. Fitopensenidade. 5. Zoopensenidade. 6. Autoirreflexão.
Estrangeirismologia: o soliloquium produtivo; o autexame lato sensu; a open mind;
o Autopensenarium; o brainpower.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenidade.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização; o holopensene pessoal da holomaturidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o modelo organizador pessoal de pensenizar; a autopensenização carregada no pen; os superpensenes; a superpensenidade; a coesão íntima da maxipensenização; a autopensenização profilática;
a autopensenização equilibrada; a autopensenização criativa; a autopensenização discernidora
embasando a anticonflitividade nos holopensenes em geral; a autopensenização sadia, continuada,
sem hiatos; a congruência da pensenidade ininterrupta; o uróboro introspectivo sadio.
Fatologia: o produto do pensamento; a atividade cognitiva racional; o processo mental
megafocado nas ideias; a capacidade ou posicionamento intelectual; o conjunto de representações
ou imagens guardadas na consciência; a faculdade de pensar logicamente; o poder de formular
conceitos; a representação mental de algo concreto e objetivo; o ajuizamento pessoal; o raciocínio; a palavra mental; a palavra interior; a introspecção; o monólogo interior; a autorreflexão;
o fluxo contínuo da consciência; a carga das ideias sempre arrumada; o taquipsiquismo sadio;
a conscienciocentragem; o pensamento complexo; o ato de combinar ideias; a determinação pela
reflexão; a formação da cogitação; o ato de exercer a capacidade de juízo crítico; os modos de
pensar-padrões de comportamento; a reconstrução dos modos de pensar; o retorno do pensamento
sobre si mesmo, com vistas a examinar mais profundamente alguma ideia, situação ou problema;
a domesticação da Imagística Pessoal; a via expressa do pensamento; os mapas mentais; os dia-
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gramas mentais; os gráficos mentais; os organogramas mentais; as planilhas mentais; a personalidade forte; a força presencial marcante; o holopensene potente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teática da mobilização das energias conscienciais (ECs)
a partir da própria vontade.
Tecnologia: a técnica da autopensenização linear.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos.
Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo de neoideias.
Enumerologia: o patrimônio pessoal fundamental da autopensenização livre; a estratificação da autopensenização depois da meia-idade física; a reciclagem definitiva da autopensenização cosmoética; a qualificação cosmoconsciencial da autopensenização; o ápice da holomaturidade derivado da autopensenização lúcida; o enriquecimento proexológico da autopensenização rotineira; a manutenção harmoniosa entre os autopensenes e os xenopensenes.
Binomiologia: o binômio progressivo autolucidez-autodiscernimento.
Interaciologia: a interação Autopensenologia-Voliciologia-Intencionologia.
Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização
vazia.
Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização híbrida intra e extrafísica; o paradoxo
de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia; 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 conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autopensenisator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo
sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenização vulgar = a do Homo sapiens vulgaris; autopensenização despertológica = a do Homo sapiens despertus; autopensenização serenológica = a do Homo
sapiens serenissimus.
Culturologia: a neocultura evoluída da autopensenidade técnica da Conscienciologia;
a cultura da autopensenidade cosmoética.
Experimentologia. Segundo a Evoluciologia, as técnicas conscienciológicas indicam,
por exemplo, 10 atitudes para a conscin interessada alcançar a autopensenização despertológica,
aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Anticonflitologia. A diminuição concreta dos conflitos íntimos e da influência dos
heteroconflitos adventícios.
02. Autoconfianciologia. A minimização dos problemas de dor, sofrimento, percalços
e vicissitudes.
03. Autodesassediologia. A eliminação dos heterassédios a partir da ausência das evocações espúrias, ou seja, dos autassédios em geral.
04. Harmoniologia. O acolhimento do primado da autopensenização correta com a exclusão da autopensenização truncada ou irracional.
05. Interassistenciologia. A autopensenização sustentando o materpensene da interassistencialidade fundamental, proexológica.
06. Logicologia. O descarte da autopensenização ilógica quando baseada em fantasias,
devaneios e dispersividades.
07. Prevenciologia. O emprego sábio, contínuo, da autopensenização livre apoiando
a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, saúde parapsíquica e até a longevidade pessoal.
08. Sexossomatologia. O autodomínio amplo da própria sexualidade madura, monogâmica, de acordo com a Energossomatologia.
09. Sistematologia. A autopensenização sistemática – autorreflexão ou recolhimento íntimo – colocada intencionalmente acima das leituras e das pesquisas.
10. Voliciologia. O emprego das faculdades mentais conjugadas capazes de aprofundar
a autopensenização evolutiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

3597

Conscienciologia. A Conscienciologia conduz a conscin com holomaturidade a dedicar,
de modo mentalsomático, esforço prioritário à consciencialidade cosmoética, descartando a paixão do / ao corpo humano e, por exemplo, em larga medida, a todas as realidades distintas da
consciência, dentro do universo sensível do sensorium.
Megafocologia. Nesta abordagem do neoparadigma consciencial, a consciência, em primeiro lugar, não deixa de ser a si mesma, contudo objetivando a interassistencialidade às outras
consciências do Cosmos.
Cognopolitologia. Desse modo torna-se fácil entender, por parte da conscin cognopolita,
homem ou mulher, a evolução consciencial (Evoluciologia), a programação existencial (Proexologia), a multidimensionalidade consciencial (Autoparapercepciologia), a moral (Cosmoeticologia) e o autodiscernimento (Autodiscernimentologia) ao nível da holomaturidade paraperceptiva
dos Cursos Intermissivos (CIs).
Disjuntivologia. Por outro lado será também acessível à intelecção profunda as megapensenizações disjuntivas, por exemplo, o corpo-fole perecível na ressomática, a condição do restringimento intrafísico, as autorretrocognições, os antagonismos evolutivos, as heterocríticas e as
refutações racionais nas crises de crescimento evolutivo.
Autoparapercepciologia. A partir deste ponto dos maxipensenes convergentes, a autoparaperceptibilidade polifacética toma vulto, exibindo maior expressão evolutiva, pondo em alto
nível de relevância, por exemplo, a autoparaprocedência, a oficina extrafísica (ofiex) pessoal
e o acesso às Centrais Extrafísicas, na condição de recursos singulares para a consecução da megagescon, ou obra-prima escrita, capaz de propiciar o autorrevezamento para as próximas vidas
intrafísicas pessoais, no âmbito do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Verponologia. Importa considerar, ainda, o antagonismo dialética / registro grafado.
A conversa é viva, mas fugaz. A escrita é morta, mas permanente. Nesta dimensão intrafísica,
a consciência não perdura. O cadáver embalsamado permanece. A escrita – o embalsamamento da
autopensenização libertária – surge como sendo o cadáver ideal (legado pessoal) ante a prospectiva evolutiva, difundindo e preservando as verdades relativas de ponta (verpons) contra o esquecimento dos seres humanos, a começar pelo desmemoriamento da própria consciência do autor, ou
autora, nas próximas existências intrafísicas.
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 autopensenização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
07. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
08. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
09. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.

RACIONALMENTE, A PRÓXIMA CONDIÇÃO DE AUTOPENSENIZAÇÃO PARA AS CONSCINS LÚCIDAS, INTERMISSIVISTAS, COGNOPOLITAS, É A DESPERTOLÓGICA DE ALTO NÍVEL COSMOÉTICO, ASSISTENCIAL, PRIORITÁRIO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, está caminhando para qual nível de autopensenização? A condição despertológica está próxima ou distante para você?
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AUTOPENSENIZAÇÃO ANALÓGICA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização analógica é a elaboração intraconsciencial exclusiva
do ato de pensenizar da consciência, capaz de construir diferentes formas de ideias afins, conjugadas e em cadeias ininterruptas, bem como de expandir a autocognição nos contextos da evolução
consciencial interminável.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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. O vocábulo analógico
vem do idioma Latim, analogicus, “que trata da analogia, análogo; conforme”, e este do idioma
Grego, analogikós, “analógico; proporcional”. Apareceu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopensenização analogética. 2. Raciocínio analógico. 3. Pensamento analógico. 4. Autopensenização policármica. 5. Autopensenização cosmovisiológica.
6. Autopensenização evoluciológica. 7. Autopensenização serenológica. 8. Léxico mental.
9. Memória lexical.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensenização analógica, autopensenização
analógica inicial e autopensenização analógica avançada são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização simplista. 2. Autopensenização vulgar. 3. Autopensenização rotineira.
Estrangeirismologia: o analogical thinking; o Autopesquisarium; o Autopensenarium;
o background cognitivo multiexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autopensenologia Policármica.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização analógica; a qualidade da autopensenosfera; o autopensene retilíneo e plano carregado no pen; os autografopensenes exarados no holopensene correto; o esmero na autopensenização; o autopensenograma; o Panlogismo teático pensenizado e vivenciado; a elaboração lógica da autopensenidade; o foco fixado da autopensenidade; a influência
do dicionário cerebral das ideias afins na fixação retilínea da autopensenidade analógica; os fatos
e parafatos indicando a condição da autopensenização analógica se firmando a partir da desperticidade vivida; o encadeamento pensênico coerente; a amplitude autopensênica; a autopensenização axípeta aproximada do eixo de rotação do Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Fatologia: a autabrangência dos pensamentos da conscin; a personalidade bem formada;
o predomínio do dicionário cerebral analógico no microuniverso da conscin desassediada, permanente, total, em função da interassistencialidade aberta; as visões compostas e complexas da conscin com descortino maior; o caminho da coassistência; a acabativa interassistencial de alta plenitude; a organização mental das ideias em classes; a cadeia de sentidos correlacionados das expressões; a criação de campos conceituais; o mosaico de associações vocabulares; o cérebro lexicamente fertilizado; o atilamento às nuanças dos significados das palavras; a facilitação na comuni-
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cação tarística; a potencialização da apreensão das realidades; a passagem mais fidedigna do conteúdo à palavra; a atenção acurada às identidades, equivalências, contiguidades, complementaridades, aproximações, oposições e variações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tradução mais fidedigna das paravivências; a captação mais correta das inspirações amparadoras para a função exercida; a passagem do conscienciês à unidade linguística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: 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 transcendente
paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado.
Principiologia: o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio pessoal de
aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da omninteratividade cósmica; o princípio de haver sempre palavra mais precisa ao sentido
pretendido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autopensenes.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene; as teorias da autopensenização.
Tecnologia: a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica de viver priorizando
a autevolução; a técnica de manutenção da autolucidez; a técnica da autopensenização avançada; a técnica do ciclo enumerativo; a técnica do confor.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da pensenosfera no espaço circundante, intra e extrafísico, afetando outras consciências direta ou indiretamente; o efeito bumerangue das autopensenizações
altruístas; o efeito cosmovisiológico da constatação de correspondências entre elementos aparentemente díspares; o efeito tarístico da palavra certa no contexto adequado.
Neossinapsologia: a substituição das retrossinapses anacrônicas pelas neossinapses
pró-evolutivas; as neossinapses e a desrigidificação da autopensenização; as recombinações incomuns e originais das neossinapses criativas.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa autopensenização laboriosa–autopensenização amena;
o primado da pensenosfera no ciclo mentalsomático.
Enumerologia: a autopensenização pluralizada; a autopensenização panorâmica; a autopensenização policármica; a autopensenização omnilateral; a autopensenização multidimensional; a autopensenização pangráfica; a autopensenização serenológica. A influência das enumerologias na evolução da autopensenidade analógica.
Binomiologia: o acionamento continuado do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio pensar antes–agir depois; o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático;
o binômio cosmovisiológico extensão-profundidade; o binômio abordagem macro–abordagem
micro.
Interaciologia: a interação autodesperticidade-ortopensenização; a interação autopensenidade-grafopensenidade; a interação Universo-linguagens; a interação significado-significante.
Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo centrífugo autocognição-autoconscientização-ação; o crescendo propensenes-polipensenização.
Trinomiologia: a sintonização gradativa ao trinômio universalidade-megafraternidade-cosmoeticidade; o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinômio riqueza vocabular–clareza comunicativa–eficiência tarística.
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Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio
autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo autopensenização / xenopensenização; o antagonismo afinidades formais / afinidades conteudísticas; o antagonismo ideia central / ideias periféricas.
Paradoxologia: o paradoxo do maior beneficiário da autopensenização pró-consciências ser o próprio autopensenizador.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço aplicada
à Mentalsomatologia.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a bibliofilia; a intelectofilia; a lexicofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autopensenometria; a Holopensenologia;
a Materpensenologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Extrafisicologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autopensenor; o Homo sapiens autopensenisator;
o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens autopensenevolutus; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens analogus.

3602

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenização analógica inicial = a autopensenidade ofiexológica do
ser desperto, homem ou mulher; autopensenização analógica avançada = a autopensenidade evoluciológica do evoluciólogo, homem ou mulher.
Culturologia: as associações ideativas específicas de cada cultura; a Holoculturologia
da Autopensenologia Analógica na condição de Neocultura Evoluída.
Caracterologia. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
100 categorias de autopensenizações em geral:
01. Autopensenização acolhedora.
02. Autopensenização acoplamentar.
03. Autopensenização analítica (Analiticologia).
04. Autopensenização assertiva.
05. Autopensenização associativa.
06. Autopensenização autocrítica.
07. Autopensenização autorreflexiva.
08. Autopensenização benigna.
09. Autopensenização catalítica.
10. Autopensenização centrífuga.
11. Autopensenização científica.
12. Autopensenização clara.
13. Autopensenização coerente (Coerenciologia).
14. Autopensenização complexa.
15. Autopensenização concausal.
16. Autopensenização confluente.
17. Autopensenização conjunta.
18. Autopensenização conscienciológica.
19. Autopensenização correta.
20. Autopensenização cosmoconsciente.
21. Autopensenização cosmoética.
22. Autopensenização cosmolínea.
23. Autopensenização criativa.
24. Autopensenização culminante.
25. Autopensenização depurada.
26. Autopensenização desassimiladora.
27. Autopensenização desenxabida.
28. Autopensenização determinante.
29. Autopensenização diferenciada.
30. Autopensenização dinâmica.
31. Autopensenização diuturna.
32. Autopensenização eficaz.
33. Autopensenização encadeada.
34. Autopensenização encapsuladora.
35. Autopensenização epicêntrica.
36. Autopensenização equilibrada (Equilibriologia).
37. Autopensenização erudita.
38. Autopensenização esclarecedora (Taristicologia).
39. Autopensenização evolutiva.
40. Autopensenização exegética.
41. Autopensenização expandida.
42. Autopensenização filosófica.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização

flexível.
fraterna.
frutífera.
gráfica.
hermenêutica.
hierárquica.
higiênica.
homeostática.
idealista.
inédita.
íntegra.
inteiriça.
interassistencial.
intercompreensiva.
libertária.
límpida.
lógica.
lúcida.
magna.
matemática.
matricial.
maxiampliada.
mentalsomática.
mnemossomática.
neocultural.
neoverpônica (Verponologia).
nuclear.
ofiexista.
organizada.
parafenomênica.
paragenética.
parapensênica (Parapensenologia).
periférica (Lateropensenologia).
polifásica.
ponderada.
pragmática.
preventiva.
prioritária.
produtiva.
profilática.
profunda.
qualificada.
racional.
reconfortante.
reeducada.
reformulada.
retilínea.
revisada (Autoproexologia).
rumática (Evoluciologia).
seletiva.
serena.
tenepessista.
tertuliária.
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96.
97.
98.
99.
100.

Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização
Autopensenização

traforina.
utilitária.
verbal.
vigorosa.
vivenciada.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autopensenização analógica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
05. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
09. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
10. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
11. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
12. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
13. Limite da Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
14. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
15. Pensene sistemático: Autopensenologia; Homeostático.

COM A AUTOPENSENIZAÇÃO ANALÓGICA, A CONSCIN
LÚCIDA ALCANÇA O PATAMAR COSMOVISIOLÓGICO NAS
MANIFESTAÇÕES OFIEXISTAS, MULTIDIMENSIONAIS,
PARAPSÍQUICAS, COSMOÉTICAS E INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Qual a participação teática da autopensenidade analógica em você, leitor ou leitora? As ideias afins fazem parte dos quesitos do código pessoal de Cosmoética (CPC)
seguido por você? Já participou da elaboração de algum código grupal de Cosmoética (CGC)?
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AUTOPENSENIZAÇÃO COSMOVISIOLÓGICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização cosmovisiológica é o ato de pensenizar fixado em objetivos grandiosos, sadios, além do contexto restrito da vida pessoal egoica, a fim de ampliar a autocosmovisão evolutiva na realidade pontual, específica, na qual a conscin lúcida penseniza, se
situa e vive.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar;
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra
sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século
XIV. O termo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,
e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo cosmos
vem 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. A palavra visão deriva do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”.
Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autopensenização libertária. 2. Autopensenização potencializada.
3. Autopensenização galáctica.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensenização cosmovisiológica, autopensenização cosmovisiológica intrafísica e autopensenização cosmovisiológica extrafísica são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização monovisiológica. 2. Autopensenização vulgar.
3. Autopensenização crostal.
Estrangeirismologia: o soliloquium produtivo; o autexame lato sensu; a open mind;
o Autopensenarium; o brainpower.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmoconsciencialidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização cosmovisiológica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene pessoal da autopensenização; o holopensene pessoal da holomaturidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o abertismo autopensênico; a autopensenização expandida; o modelo organizador pessoal de
pensenizar; a autopensenização carregada no pen; os superpensenes; a superpensenidade; a coesão íntima da maxipensenização; a autopensenização profilática; a autopensenização equilibrada;
a autopensenização criativa; a congruência da pensenidade ininterrupta.
Fatologia: o discernimento sobre as prioridades evolutivas da vida humana.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autopensenização cosmovisiológica definindo exatamente a grandeza da abrangência da mentalidade multidimensional da conscin lúcida, parapsíquica, intermissivista, proexológica.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa-leitura-reflexão; o sinergismo bagagem autocognitiva–automemória afinada–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo vontade vigorosa–
–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teática da mobilização
das energias conscienciais (ECs) a partir da própria vontade.
Tecnologia: a técnica da autopensenização linear; a técnica do cosmograma; a técnica
da exaustividade com detalhismo (o telescópio com microscópio); a técnica de pensenizar
grande.
Voluntariologia: o voluntariado dos pesquisadores conscienciológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas.
Efeitologia: o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura mentalsomática; o efeito das extrapolações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: o acúmulo de autexperiências no ciclo vital intrafísico; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: a abordagem conjugada mensurativa menor (mini)–maior (maxi);
a abordagem conjugada posicional interna (intra)–externa (extra); a abordagem conjugada classificatória em cima (sobre)–em baixo (sob); a abordagem conjugada temporal anterior (ante)–
–posterior (pós); a abordagem conjugada numérica singular (uni)–plural (pluri); a abordagem
conjugada quantitativa pouco (sub)–muito (hiper); a abordagem conjugada qualitativa inferior
(infra)–superior (super).
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio poliglotismo-universalismo; o binômio progressivo autolucidez-autodiscernimento.
Interaciologia: a interação parcial-total; a interação local-global; a interação retrospectiva-prospectiva; a interação varejismo-atacadismo; a interação especialismo-generalismo;
a interação microcosmo-macrocosmo; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação
Autopensenologia-Voliciologia-Intencionologia.
Crescendologia: o crescendo autopensenizações cosmovisiológicas–cosmopensenizações; o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio início-meio-fim; o trinômio antes-durante-depois; o trinômio
autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade-extracerebralidade; o polinômio autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização vazia.
Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização híbrida intra e extrafísica; o paradoxo
de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Autopensenologia; a Mentalsomatologia;
a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia; a Recexologia; a Energossomatologia; a Cosmoconscienciologia.
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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 autopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autopensenisator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens intrassomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenização cosmovisiológica intrafísica = a autopensenidade relativa à vida humana, efêmera, de cada momento evolutivo, apenas astrofísica da conscin vulgar
ainda se arrastando apegada à crosta terrestre; autopensenização cosmovisiológica extrafísica
= a autopensenidade relativa à vida multidimensional, eterna, cosmovisiológica da conscin lúcida
já alçando voos consciencias nas pararrealidades cósmicas.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Megapensenizações. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 megapensenizações pessoais capazes de permitir a ampliação da autopensenização cosmovisiológica da conscin pesquisadora:
01. Autoconscienciologia. Buscar não modificar a natureza da energia imanente.
02. Biologia. Observar os detalhes da vida de imensa paisagem natural.
03. Cogniciologia. Pensar no quanto o Serenão sabe sobre conhecimentos os quais nem
conseguimos imaginar.
04. Cosmoeticologia. Passar a semana inteira pensando teaticamente em Cosmoética.
05. Cosmologia. Tentar imaginar a grandeza do Cosmos com bilhões de galáxias intrafísicas.
06. Demografologia. Pensar nos bilhões de consciências adstritas ao planeta Terra neste
momento.
07. Despertologia. Pensar nas assistências a serem feitas caso já fôssemos seres despertos.
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08. Energossomatologia. Exteriorizar energias conscienciais (ECs) positivas para
o Cosmos 1 dia inteiro, começando por fazer o arco voltaico na Terra.
09. Evoluciologia. Buscar deixar tudo e todos sempre melhor em relação às condições
encontradas.
10. Interassistenciologia. Pensar em como o amparador extrafísico de função viveria
a vida atual.
11. Intercompreensiologia. Procurar imaginar como deve ser a intercompreensão grupal em comunex evoluída.
12. Intermissiologia. Refletir sobre os Cursos Intermissivos (CIs) como sendo a megassistência recebida pelas consciências neste planeta.
13. Mentalsomatologia. Procurar passar 1 dia inteiro o mais racional e mentalsomático
possível.
14. Paradireitologia. Pensar no paradireito das plantas e dos animais subumanos.
15. Parapercepciologia. Passar 1 dia inteiro promovendo o estado vibracional (EV).
16. Questionologia. Passar 1 dia inteiro questionando todos os pensamentos, os sentimentos e as ações pessoais.
17. Reeducaciologia. Enviar energias interassistenciais para os focos de problemas mais
críticos da Terra.
18. Reurbanologia. Procurar pensar na organização das equipexes aplicadas às reurbanizações extra e intrafísicas terrestres.
19. Semiconsciexologia. Procurar viver na condição de consciex mesmo sendo ainda
conscin.
20. Seriexologia. Pensar nos milhões de vezes nas quais trocamos de soma ao longo da
evolução 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 autopensenização cosmovisiológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
06. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
09. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
10. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
11. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
12. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
13. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
14. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
15. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
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A AUTOPENSENIZAÇÃO COSMOVISIOLÓGICA LIBERA
A SOLTURA TEÁTICA DAS AUTOCONCEPÇÕES MAIS
AMPLAS DA CONSCIN, DIMINUINDO AS INFLUÊNCIAS
RESTRINGIDORAS DA MATÉRIA, DO SOMA E DO EGO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empreendeu algum exercício sistemático de
autopensenização libertária? Quais resultados obteve com os autesforços? Você já deixa, intraconsciencialmente, a crosta da Terra?
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AUTOPENSENIZAÇÃO ILÍCITA
(PATOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização ilícita é o ato de pensenizar com má intenção sobre
algo ou alguém no microuniverso mental da marginalidade dolosa, infratora, anticosmoética ou
criminosa, não expressa por palavras audíveis ou legíveis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar;
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra
sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século
XIV. O termo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,
e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo ilícito
deriva do idioma Latim, illicitus, “ilícito; proibido; vedado; ilegal”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autopensenização ilegal. 2. Autopensenização dolosa. 3. Patopensenização sigilosa. 4. Dolo mental.
Neologia. As 4 expressões compostas autopensenização ilícita, autopensenização ilícita
intelectiva, autopensenização ilícita emocional e autopensenização ilícita energética são neologismos técnicos da Patopensenologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização cosmoética. 2. Autopensenidade homeostática.
3. Pensenidade correta. 4. Ortopensenização.
Estrangeirismologia: o Trafarium; a dirty mind; a má performance evolutiva; o lifework anticosmoético; o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; o Melexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autopensenidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização ilícita; o holopensene pessoal baratrosférico; os baratropensenes; a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a autopensenidade corruptora do holopensene pessoal; o erro pela autopensenização; a pensenização do algoz; a autopensenização escusa transparecendo na própria psicosfera;
o parapsiquismo capaz de desmascarar a ilicitude pensênica dissimulada; a autopensenização ilícita somente começando a ser descartada, em definitivo, ao nível da desperticidade interassistencial; o descarte do mau hábito da autopensenidade dolosa melhorando todas as manifestações da
consciência.
Fatologia: a confusão mental; a ausência das autorreflexões; a Criminologia Tácita;
a Endocriminologia; a instalação das interprisões grupocármicas; a ilusão do acobertamento da
ilicitude no cerne da intraconsciencialidade; a postura antitenepes; a conduta antiproéxis; o posicionamento antifraterno; o ato oculto incitando desconfiança e aversão nos circunstantes.
Parafatologia: o produto espúrio da monovisão consciencial; a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a evocação silenciosa dos megassediadores extrafísicos; a autoria
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intelectual do crime; os maus hábitos das 4 ausências básicas na autoconsciencialidade: a autocrítica, incorruptibilidade, autodesassedialidade e retilinearidade pensênica; a invalidez parapsíquica; as testemunhas extrafísicas permanentes dos atos intrafísicos das pessoas; as autevocações
imprudentes do submundo extrafísico; os danos energéticos resultantes da autopensenização hedionda em consciências, subumanos, ambientes e objetos; o poder lesivo do pensamento capaz de
municiar energeticamente os assediadores extrafísicos; a heterassedialidade extrafísica cronicificada através da pensenização espúria.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio espúrio do autocomodismo;
o princípio da autopensenização moldar o ambiente e a convivência interconsciencial; os abusos
do princípio da invedabilidade externa da liberdade interior; o princípio da irrevogabilidade das
leis cosmoéticas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ausente ou lacunado quanto às
cláusulas sobre ortopensenização.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da lógica; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os dolos aparentemente imperceptíveis
da autopensenização doentia.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica
da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; a técnica do heterencapsulamento
anulando provisoriamente os pertúrbios gerados pela pensenidade ilícita.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito nocivo das conseneres; a ingenuidade quanto aos efeitos multidimensionais da pensenização nociva para si e para o Cosmos; a autorresponsabilidade indescartável quanto aos efeitos contagiantes do padrão holopensênico pessoal.
Ciclologia: o ciclo da vingança; o ciclo de acidentes pessoais; o ciclo retroalimentador
holopensene baratrosférico–pensenização ilícita.
Enumerologia: o ataque silencioso; a ofensa muda; o insulto velado; o desrespeito inconfesso; a indignidade camuflada; o crime invisível; o assédio explícito.
Binomiologia: o binômio autocrítica falha–heterocrítica mordaz; o binômio satisfação
malévola–humor cáustico; o binômio egão-orgulho; o binômio repressão consciencial acentuada–desrepressão pensênica patológica.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação ilicitude-parailicitude;
a interação irracionalidade-ignorância.
Crescendologia: o crescendo regressivo patopensenização consciente–desequilíbrio
psíquico–doença mental cronicificada; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo negligência-catástrofe; o crescendo fracasso-melin; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio patológico fofoca-calúnia-difamação; o trinômio competição-inveja-cobiça; o trinômio emocionalidade-irracionalidade-subcerebralidade.
Polinomiologia: a patopensenidade denunciada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto.
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Antagonismologia: o antagonismo crença / verdade; o antagonismo inexplicado / inexplicável; o antagonismo dados corretos / raciocínios errados (vício da forma); o antagonismo
dados falsos / raciocínios corretos (vício de conteúdo); o antagonismo realidade / ilusão; o antagonismo Confutaciologia / Falaciologia; o antagonismo falácia / paradoxo.
Paradoxologia: o paradoxo das palavras e sorrisos amáveis destoando das energias
agressivas emanadas da pessoa; o paradoxo da autopensenização sem limites coibir a automundividência ao enredar o raciocínio nos próprios desmandos viciantes; o paradoxo da autopensenização envenenada contra outrem envenenar primeiramente e mais intensamente a psicosfera
da consciência patopensenizadora; o paradoxo da patopensenização da consciência em repouso
poder ser mais exaustiva energeticamente se comparada à consecução de atividade extenuante
prolífica.
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia; a gurucracia; a assediocracia; a barbarocracia; a baionetocracia; a burocracia. A estulta assediocracia íntima.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei patológica de talião; a lei patológica da pena
de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional; a lei da
interprisão grupocármica; a inaplicabilidade de leis intrafísicas coibidoras de pensenes ilícitos;
a lei do retorno patológico agindo inexoravelmente sobre o mal pensenizador.
Filiologia: a acriticofilia; a anticosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da patopensenidade.
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a fracassomania.
Mitologia: o mito da pensenização secreta.
Holotecologia: a patopensenoteca; a ciencioteca; a dogmaticoteca; a mitoteca; a abstrusoteca; a criminologicoteca; a criticoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Enganologia; a Desviologia; a Nosologia;
a Intencionologia; a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia;
a Intraconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa marginal; a personalidade criminosa; a mente
criminosa; a consciência nociva; a conscin tóxica; a consciex tóxica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens ilicitus; o Homo sapiens dubiopensenus; o Homo sapiens
ambiguus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens incohaerens; o Homo sapiens acriticus;
o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens tyrannicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenização ilícita intelectiva = a pensenidade dolosa com predominância no pen do pensene ou de origem mentalsomática cavilosa; autopensenização ilícita emocional = a pensenidade dolosa com predominância no sen do pensene ou de origem instintual subumana; autopensenização ilícita energética = a pensenidade dolosa com predominância no ene
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do pensene ou com imediata manifestação objetiva contra o alvo ou a vítima, ou seja, com a realização prática do pensene patológico.
Culturologia: a cultura da Autopensenologia; a cultura patológica da indisciplina autopensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopensenização ilícita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
02. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
03. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
04. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autopensenização analógica: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
08. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
09. Dubiopensenidade: Autopensenologia; Neutro.
10. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
11. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
13. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
14. Parailicitude: Parapatologia; Nosográfico.
15. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

INFELIZMENTE, PARA A MAIORIA, A AUTOPENSENIZAÇÃO ILÍCITA SE INSERE ENTRE OS DERRADEIROS MEGATRAFARES A SEREM EXTIRPADOS DO TEMPERAMENTO DA CONSCIN A CAMINHO DA AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza, autoconscientemente, com
a autopensenização ilícita? Por qual razão?
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AUTOPENSENIZAÇÃO POLIFÁSICA
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização polifásica é a elaboração avançada do ato de pensenizar, seja da consciex ou da conscin, diferentes formas de ideias (raciocínios, verpons), sentimentos e manifestações energéticas, conjugados e simultâneos, construindo múltiplos gêneros de autocognição sofisticada de acordo com os contextos existenciais, normas teáticas e objetivos evolutivos multidimensionais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês,
sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato
de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu
no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição poli provém do idioma Grego, polus, “numeroso”. O terceiro elemento de composição fase / fásico vem do mesmo idioma Grego, phásis, “aparição; acusação”, conexo com phaíno, “brilhar; aparecer”, donde surge a noção de “momento; fase; período”.
Sinonimologia: 1. Autopensenização multifásica. 2. Autopensenidade polifásica.
3. Raciocínio polifásico.
Neologia. As 4 expressões compostas autopensenização polifásica, miniconsciência polifásica, maxiconsciência polifásica e megaconsciência polifásica são neologismos técnicos da
Pensenologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização monofásica. 2. Autopensenidade monofásica.
3. Raciocínio monofásico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização polifásica; a polifasia autopensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade evoluída.
Fatologia: o raciocínio polifásico; a expansão da autoconsciencialidade; a sofisticação
da consciência; a tridotalidade consciencial; o emprego de múltiplas inteligências ao mesmo tempo; a semiconsciexcialidade; a atenção dividida; a cosmovisão; os dicionários cerebrais pessoais
poliglóticos; a erudição; a polimatia; a genialidade.
Parafatologia: o parapsiquismo em geral; a pesquisa da polifasia na Energossomatologia; a conjugação das manobras energéticas; a pangrafia; a paratelepatia; a cosmoconsciência;
a omnivisão extrafísica.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio mentalsoma-psicossoma;
o binômio lucidez-discernimento; o binômio simplificação-complexificação.
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Polinomiologia: o polinômio autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo detalhismo
/ cosmovisão.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Holotecologia: a pensenoteca; a ideoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a criativoteca;
a heuristicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Paracerebrologia; a Holomnemônica; a Holobiografologia; a Energossomatologia; a Cosmovisiologia; a Holossomatologia; a Extrafisicologia;
a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência multifásica; a consciência poliédrica; a isca humana lúcida;
o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o sensitivo parapsíquico; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon
lúcido; o intermissivista; o macrossômata; o conscienciólogo; o ofiexista; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a sensitiva parapsíquica; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a intermissivista; a macrossômata; a conscienciólogo; a ofiexista; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens macrossomata; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens multiphasicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconsciência polifásica = a conscin pangráfica; maxiconsciência polifásica = a conscin semiconsciex; megaconsciência polifásica = a Consciex Livre (CL).
Complexidade. Conforme os princípios da Pensenologia, a autopensenização polifásica
é outra evidência indiscutível da complexidade da estrutura viva da consciência, exigindo a atenção pesquisística quanto às técnicas da circularidade, dos detalhismos e da exaustividade.
Autopesquisas. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 condições diversificadas da autopensenização polifásica ou de autopesquisas, de acordo com
as especialidades da Conscienciologia:
01. Cosmovisiologia: a autovivência do fenômeno da cosmoconsciência.
02. Energossomatologia: as 40 manobras básicas com as energias conscienciais (ECs).
03. Holomaturologia: o nível intelectivo da superdotação consciencial.
04. Holomnemônica: a memória quádrupla atuante nas autorretrocognições.
05. Mentalsomatologia: o dicionário cerebral de ideias afins ou analógico da conscin.
06. Parafenomenologia: o fenômeno da elongação psicossômica da conscin.
07. Parapercepciologia: a expansão da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
08. Projeciologia: o fenômeno avançado da projeção lúcida de consciência contínua.
09. Psicossomatologia: a condição evoluída do irrompimento do psicossoma da conscin.
10. Semiconsciexologia: o patamar evolutivo da semiconsciex (conscin / consciex).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopensenização polifásica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
04. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
05. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
10. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO ESCANCARA E POTENCIALIZA A AUTOPENSENIZAÇÃO POLIFÁSICA
DA CONSCIEX, PREDISPONDO DEPOIS, NESTA EXISTÊNCIA A POLIFASIA DA AUTOPENSENIDADE DA CONSCIN.
Questionologia. Você já vivencia alguma categoria de autopensenidade polifásica? Em
qual linha de conhecimento?
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AUTOPENSENIZAÇÃO VIGOROSA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenização vigorosa é a condição da pensenização de alta intensidade da consciência, conscin ou consciex, autolúcida quanto ao poder da própria pensenidade, capaz de movimentar positivamente as energias conscienciais (ECs) a partir de si, destacando-se na
maioria dos holopensenes, principalmente a partir da extrafisicalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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. O vocábulo vigoroso
vem do idioma Latim, vigor, “vigor; força do corpo; robustez; energia; vitalidade”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopensenização potente. 2. Autopensenização forte.
Neologia. As 3 expressões compostas autopensenização vigorosa, autopensenização vigorosa juvenil e autopensenização vigorosa madura são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização débil. 2. Autopensenização tíbia.
Estrangeirismologia: o strong profile; o fenômeno do ballonnement.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às aplicações das ECs.
Filosofia: a vivência teática da Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização vigorosa; o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene harmônico; o holopensene pessoal da fortaleza consciencial; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os superpensenes; a superpensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a expansão da autopensenidade; a amplitude autopensênica; os autopensenes evolutivos; o predomínio da retilinearidade pensênica; o predomínio do
ene; o predomínio do pen; a pensenosfera lúcida; a autopensenização cosmoética; a coesão íntima
da maxipensenização; a Higiene Autopensênica.
Fatologia: a personalidade forte; a força presencial marcante; o holoperfil potente.
Parafatologia: as ECs aplicadas na condição de principal instrumento extraconsciencial
da consciência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicosfera energética
pessoal; a primener; o cipriene; a condição do epicentrismo consciencial; a condição da desperticidade; a soltura do energossoma; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito Hulk.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial.
Enumerologia: a conscin polivalente; a conscin polímata; a conscin polifásica; a conscin poliédrica; a conscin policármica; a conscin parapsíquica; a conscin pangráfica.
Binomiologia: o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo contínuo; a interação fortaleza íntima–fortaleza externa.
Crescendologia: o crescendo euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Trinomiologia: o trinômio força física–força bioenergética–força intelectiva.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cosmopensenofilia.
Holotecologia: a energoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a potencioteca; a higienicoteca; a interassistencioteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Ortopensenologia; a Energossomatologia;
a Cosmoeticologia; a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Paraassepsiologia; a Harmoniologia; a Policarmologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a semiconsciex; 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 teleguiado autocrítico.
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 teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens autopensenisator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenização vigorosa juvenil = a do adolescente, moça ou rapaz, já
predisposto às ideias inatas da inversão existencial (invéxis); autopensenização vigorosa madura
= o adulto, mulher ou homem, atuante na oficina extrafísica (ofiex) pessoal e na realização do
completismo existencial (compléxis), em direção à desperticidade.
Culturologia: a cultura da autopensenização cosmoética.
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 autopensenização vigorosa, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
03. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
04. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.

O EFEITO CASCATA DA LINEARIDADE DA AUTOPENSENIZAÇÃO CONDUZ A CONSCIN À ORTOPENSENIDADE,
À AMPLITUDE AUTOPENSÊNICA, À AUTOCOSMOETICIDADE DA CONDUTA E À AUTOSSUFICIÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a autopensenização vigorosa? Quais
evidências você demonstra da conquista desta pensenização?
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AUTOPENSENOMETRIA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopensenometria é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
medir, avaliar ou determinar a qualidade cosmoética dos próprios pensamentos, sentimentos
e energias (pensenes).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar,
formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra
sentimento, do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas, sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva, emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século
XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,
e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O elemento de
composição metria provém do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Medição da qualidade dos autopensenes. 2. Exame acurado dos autopensenes. 3. Avaliação crítica da manifestação autopensênica. 4. Anamnese autopensênica.
5. Aferição racional do nível dos autopensenes. 6. Autorreflexão cosmoética da autopensenidade.
Neologia. O vocábulo autopensenometria e as 3 expressões compostas autopensenometria inicial, autopensenometria intermediária e autopensenometria avançada são neologismos
técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Heteropensenometria. 2. Autolucidometria. 3. Autodesassediometria. 4. Autovoliciometria. 5. Autoconscienciometria.
Estrangeirismologia: o acid test dos autopensenes; o Autopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognição autopensênica.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Autopensenidade. A base da vida e da evolução da consciência é a pensenização.
O melhor é você parar para pensenizar sobre a autopensenidade (Metapensenologia)”.
2. “Autopensenização. Qual a qualificação dos seus pensenes usuais? Regressivos, estacionários ou evolutivos?”.
Unidade. A unidade de medida das manifestações práticas da consciência é o pensene.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenometria; o holopensene pessoal da autoconsciencialidade
pensênica; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade;
os definopensenes; a definopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopensenização autocrítica; a investigação do grau de autoconsciência pensênica; a anatomização da autopensenidade; a análise das raízes da autopensenidade; o entendimento profundo da autopensenidade consciencial; a identificação do pensene-padrão; a avaliação do percentual de linearidade
cosmoética da autopensenização; a autopesquisa dos fatores influentes sobre o autopensenes;
a autanálise dos atos impeditivos à gestação de pensenes úteis; a pesquisa qualitativa dos rastros
autopensênicos; o exame das assinaturas pensênicas pessoais; o estudo das estatísticas autopense-
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nológicas; a valoração da força autopensênica; a determinação do grau de evolução dos autopensenes; a medição da qualidade da autopensenosfera; a aplicação do autopensenograma; o autodiagnóstico quanto ao nível evolutivo da consciência pensênica pessoal; a meta da conquista do
pensamento fecundante do Universo.
Fatologia: a mensuração da qualidade das manifestações da intimidade da consciência;
a aferição do grau de higidez da vida intrapsíquica; a medição do nível de autorganização intraconsciencial; o aperfeiçoamento contínuo da estrutura íntima do microuniverso consciencial.
Parafatologia: a paranamnese da qualidade cosmoética da intraconsciencialidade no estado projetado lúcido; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o confronto realístico extrafísico entre o próprio estado íntimo consciencial e a realidade intraconsciencial de consciex amparadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-autocognição-autorreflexão sobre a autopensenidade; o sinergismo análise–síntese pensênica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicada à Autopensenologia; o princípio
da autocrítica cosmoética; o princípio da qualificação da quantidade das manifestações conscienciais a partir da autopensenidade.
Codigologia: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC) por meio da autopensenometria periódica; o código pessoal de Cosmoética apurando a intencionalidade para as
autavaliações pensênicas rigorosas e realistas.
Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria da avaliação da consciência; a teoria da
medida consciencial; a teoria do autoconhecimento evolutivo.
Tecnologia: as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao exame da autopensenidade; a utilização da técnica da autobservação racional direcionada para a autopesquisa
pensênica; a técnica da autorreflexão de 5 horas sobre os pensenes pessoais; a técnica da diferenciação pensênica; as técnicas autoconscienciométricas.
Laboratoriologia: as automanifestações pensênicas no laboratório da vida cotidiana
diuturna fornecendo amostras para análise da autopensenidade; o laboratório conscienciológico
da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico
da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos autesclarecedores da autoconstatação do nível da autopensenidade; os efeitos evolutivos do entendimento mais acurado da Autopensenologia; os efeitos autodesassediadores da hiperlucidez quanto aos próprios pensenes; os efeitos recinológicos da autopensenometria contínua.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas pelas autopesquisas pensênicas; a geração
de neossinapses a partir da autavaliação pensênica; as neossinapses preenchendo lacunas cognitivas e eliminando a ignorância autopensênica; as neossinapses desencadeadoras das mutações
de hábitos autopensênicos; as neossinapses indispensáveis à evolução da autopensenidade.
Ciclologia: o ciclo medição–avaliação–intervenção terapêutica quanto aos autopensenes; o ciclo investigação–exame–diagnóstico–reciclagem–reavaliação autopensênica; o ciclo de
reeducação e qualificação dos autopensenes; o ciclo dos checkups autopensênicos periódicos.
Enumerologia: a autossondagem pensênica; a autauscultação pensênica; o autodiagnóstico pensênico; a autopercuciência pensênica; a autovaloração pensênica; a autanálise pensênica;
o autoinventário pensênico.
Binomiologia: o binômio autocrítica-autossinceridade fundamentando os autexames da
autopensenidade; o binômio Autopensenometria-Autoconsciencioterapia.
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Interaciologia: a interação desnudamento autopensênico–desvelamento lucidológico;
a interação Autopensenometria-Voliciometria-Intencionometria.
Crescendologia: o crescendo autexame superficial–autaferição aprofundada dos autopensenes; o crescendo imprecisão-exatidão na avaliação da autopensenidade; o crescendo evolutivo dos resultados e consequências da autopensenometria ininterrupta.
Trinomiologia: o trinômio autopensenes–pensenosfera–energosfera pessoal enquanto
fontes de autopesquisa para as avaliações pensenológicas; o trinômio autointrospecção–autodiscernimento–autoconscientização pensênica.
Polinomiologia: o polinômio obtenção-organização-análise-interpretação dos dados relativos à autopensenidade; o polinômio medição–categorização–comparação–ponderação–determinação qualiquantitativa dos autopensenses.
Antagonismologia: o antagonismo decomposição da estrutura autopensênica / anatomização da heteropensenidade; o antagonismo dissecção autopensênica / esquadrinhamento de
holopensene coletivo; o antagonismo autoconsciência pensênica / autoirreflexão pensênica;
o antagonismo autoconhecimento da própria pensenidade / ignorância autopensênica; o antagonismo autorreeducação pensênica incessante / autonegligência pensênica cronicificada.
Politicologia: a pensenocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na autorreciclagem pensênica.
Filiologia: a pensenofilia; a ortopensenofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a fobia ao descortínio da realidade autopensênica.
Sindromologia: a prática da autopensenometria enquanto prescrição para a eliminação
da síndrome da patopensenidade.
Holotecologia: a pensenoteca; a conscienciometroteca; a criticoteca; a analiticoteca;
a metodoteca; a pesquisoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autoconscienciometrologia; a Metapensenologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Autodiscenimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin avaliadora da própria pensenidade.
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 pensenologista.
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 reeduradora; 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 pensenologista.
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Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens autoconscientiometricus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens avaliator; o Homo
sapiens autorreflexor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopensenometria inicial = o levantamento estatístico dos próprios pensenes para determinar o padrão da autopensenização; autopensenometria intermediária = a análise
técnica comparativa entre o padrão autopensênico do ego atual com retroego da personalidade
consecutiva pessoal; autopensenometria avançada = a mensuração técnica entre a autopensenidade no atual momento da existência intrafísica e o nível de autopensenização no Curso Intermissivo (CI) recente.
Culturologia: a cultura da Autopensenologia lúcida; a cultura da avaliação sistemática
da realidade intraconsciencial; a cultura da Conscienciometrologia.
Taxologia. O conhecimento das múltiplas categorias de pensenes auxilia a conscin a distinguir ou discernir os pensamentos, sentimentos e energias pessoais, sendo essencial para a realização da autopensenometria. Eis, a título de exemplos, na ordem alfabética, 30 tipos de pensenes
selecionados, organizados e distribuídos em 3 grupos, neutros, nosográficos e homeostáticos:
A. Neutros.
01. Batopensene: o pensene repetitivo; a ideia fixa; a imitação.
02. Cognopensene: o pensene da cognição das realidades e pararrealidades.
03. Contrapensene: o pensene da polêmica; a refutação mental muda.
04. Conviviopensene: o pensene do convívio interconsciencial; a empatia; a aversão.
05. Criticopensene: o pensene da crítica; a autocrítica; a heterocrítica.
06. Cronopensene: o pensene da administração do tempo pessoal; a autoconsciencialidade quanto ao próprio tempo; o nível de discernimento no emprego cronológico.
07. Dubiopensene: o pensene da dúvida; a incerteza; a hesitação.
08. Lateropensene: o pensene lateral ou afluente; o pensamento inspirador enriquecedor ou baratrosférico.
09. Retropensene: o pensene das autorretrocognições; a saudade; a ideia inata.
10. Xenopensene: o pensene invasivo; a cunha mental; as heterossugestões.
B. Nosográficos.
01. Circumpensene: o pensene dispersivo; o circunlóquio; a prolixidade.
02. Criptopensene: o pensene da conscin supersticiosa; a fantasia; a fabulação.
03. Ectopensene: o pensene da conscin alienada, vítima da irrealidade; o barulho;
a confusão.
04. Fobopensene: o pensene da conscin com medo exagerado; a ideia fóbica.
05. Hedonopensene: o pensene da conscin hedonista; o epicurismo; o boavidismo.
06. Mimopensene: o pensene da conscin plagiária; a ideia copiada, a pirataria.
07. Paleopensene: o pensene anacrônico; as ideias tradicionalistas, fossilizadoras.
08. Patopensene: o pensene patológico; o pecadilho mental; a ruminação cerebral.
09. Pseudopensene: o pensene da conscin falaciosa; o embuste; a mentira; a impostura.
10. Semipensene: o pensene lacunado; a ideia truncada da desinformação.
C. Homeostáticos.
01. Benignopensene: o pensene da benignidade; a benevolência; a fraternidade.
02. Harmopensene: o pensene da harmonia íntima; o equilíbrio intraconsciencial.
03. Hiperpensene: o pensene heurístico; a ideia original da descoberta.
04. Lucidopensene: o pensene da conscin lúcida; a agudez; a perspicácia.
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05. Maxipensene: o pensene peculiar à Consciência Livre (CL); o cosmopensene.
06. Neopensene: o pensene evolutivo; a ideia reciclada; a reciclagem intraconsciencial.
07. Nexopensene: o pensene da conscin com nexo autopensênico; a congruência pessoal; a autocoerência cosmoética.
08. Ortopensene: o pensene retilíneo ou cosmoético; o raciocínio sem emoção.
09. Prioropensene: o pensene das priorizações inteligentes; a manifestação pensênica
da maturidade quanto ao livre arbítrio.
10. Superpensene: o pensene avançado, evoluído, libertário; a ideia expandida.
Elementos. Do ponto de vista da Autopensenologia, na avaliação crítica dos autopensenes há de se considerar as características quantitativas e qualitativas. Eis, na ordem alfabética,
a título de exemplo, 6 elementos básicos avaliativos relevantes, distribuídos em 2 grupos:
A. Elementos quantitativos.
1. Carga diária da autopensenização: sobre a ideia (pen), o sentimento ou emoção
(sen) ou a energia consciencial (ene).
2. Carga diária de pensenes patológicos.
3. Carga diária de pensenes sadios.
B. Elementos qualitativos.
1. Qualidade dos pensamentos: vulgares / magnos; malignos / benignos; antievolutivos / reciclantes; inúteis / úteis; irracionais / lógicos; ilícitos / lícitos.
2. Qualidade das emoções ou sentimentos: primitivos / elevados; medíocres / apurados; castradores / libertários; anacrônicos / evolutivos.
3. Qualidade das energias conscienciais (ECs): construtivas / destrutivas; beligerantes
/ pacificadoras; empáticas / antagônicas; terapêuticas / vampirizadoras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopensenometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise da grafopensenidade: Comunicologia; Neutro.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
05. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
06. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
07. Intencionograma: Intencionologia; Neutro.
08. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Lucidometria: Lucidologia; Neutro.
10. Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
11. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
13. Prognóstico pensênico: Pensenologia; Neutro.
14. Qualificação do autotaquipsiquismo: Taquipensenologia; Homeostático.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
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A PRÁTICA RACIONAL E EFICAZ DA AUTOPENSENOMETRIA PELA CONSCIN LÚCIDA POSSIBILITA O AUTOCONHECIMENTO APROFUNDADO E A AUTORREEDUCAÇÃO
TÉCNICA E CONTINUADA DA PRÓPRIA PENSENIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza, periodicamente, a autavaliação das automanifestações pensênicas? Qual a conclusão crítica do diagnóstico autopensênico recente? Quais
os resultados evolutivos, práticos e produtivos alcançados pelo exercício regular da autopensenometria?
Bibliografia Específica:
01. Battistella, Paulo; Técnica de Avaliação do Pensene-Padrão; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 17; N. 4; 5 enus.; 6 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2013; páginas 524 a 532.
02. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 10 enus.; 8 refs.; 1 tab; 1 apênd; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas
92 a 104.
03. 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; página 162.
04. 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
17, 98, 114, 116, 117, 126, 127, 190, 191 e 257.
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 354, 1.140 e 1.148.
06. 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 42 e 158.
07. 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
209, 254 e 343.
08. 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 83, 288, 447,
468, 516, 1.025 e 1.097.
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 219 e 220.
10. Idem; O que é a Conscienciologia; revisoras Erotides Louly; & Helena Araújo; 184 p.; 100 caps.; 20
E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 15 técnicas; 11 testes; 16 websites; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012, páginas 68 a 71.
11. 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 50, 52, 98, 155, 388 a 401 e 986.
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AUTOPERDOADOR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoperdoador é quem, homem ou mulher, conscin ou consciex, vive
perdoando os próprios erros, faltas e omissões deficitárias, sem qualquer esforço de reciclagem
intraconsciencial, ou recin, cultivando a condição da autodesobrigação patológica de não acertar
os equívocos conscientes, anticosmoéticos, reiterados e antigos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra perdoar vem do idioma Latim, perdonar, “perdoar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Autoperdoadora. 02. Autodesculpador; autodesculpadora. 03. Pessoa–cemitério clandestino. 04. Autabsolvedor. 05. Autotapeador. 06. Pessoa mal resolvida. 07.
Personalidade fraca. 08. Conscin autocomplacente. 09. Pessoa autoindulgente. 10. Pessoa desorganizada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo perdão: imperdoabilidade; imperdoador; imperdoadora; imperdoável; perdoabilidade; perdoador; perdoadora; perdoar; perdoável; perdoe; perdoense.
Neologia. O vocábulo autoperdoador e as duas expressões compostas autoperdoador superficial e autoperdoador destrutivo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Autoimperdoador; autoimperdoadora. 02. Autoimperdoabilidade.
03. Conscin autorganizada. 04. Pessoa bem resolvida. 05. Personalidade forte. 06. Heteroperdoador. 07. Autodesassediador. 08. Autoincorruptor. 09. Calculista consciencial sadio. 10. Autorreeducador consciencial.
Estrangeirismologia: o existentiale vacuum; o hollow profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à autocrítica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da acriticidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a acídia; a adinamia; o alquebramento; a preguiceira; o descaso; o descuido;
o desleixo; o acriticismo; a autocorrupção; o autassédio; o autodesconhecimento; a autodesorganização; a autoindisciplina; o autoperdão como rotina; a antilogicidade íntima; o antidiscernimento;
a robéxis; a sabotagem da força presencial pessoal; o uróboro patológico; a desqualificação de si
próprio; a erronia habitual; as omissões deficitárias; a autotraição mentalsomática; a preguiça
mental; a frouxidão amoral; a amoralidade autoconsentida; a autorrelaxação moral; a obstrução da
autevolução; o acobertamento anticosmoético; a operação abafa anticonscienciométrica; a ocultação dos cadáveres em si mesmo; o calcanhar-de-Aquiles; a autenganação; a atitude desviante;
o megatrafar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o travão da assistência extrafísica de amparador.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
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Enumerologia: a vergonha de admitir o próprio erro encoberto; o repúdio ao ato de retratar-se; a fuga à ação de voltar atrás; a falta da autocontrição racional; a ausência da mea culpa;
a antiabjuração; a desculpa despudorada para si.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio da inutilidade escrita na
água–rasteira no vento.
Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária.
Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autocriticidade.
Antagonismologia: o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo omissuper / interprisão
grupocármica.
Politicologia: a vulgocracia.
Filiologia: a materiofilia.
Fobiologia: a neofobia; a disciplinofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a flagiciomania.
Mitologia: a mitificação.
Holotecologia: a absurdoteca; a idiotismoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Autenganologia; a Desviologia; a Perdologia; a Autassediologia; a Autoincoerenciologia;
a Autointencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência imatura; a conscin esquiva; a pessoa encaramujada.
Masculinologia: o autoperdoador; o evoluciente; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o autodeficiente cosmoético.
Femininologia: a autoperdoadora; a evoluciente; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a autodeficiente cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens autoperdonator; o Homo sapiens inordinatus; o Homo
sapiens submissus; o Homo sapiens autovenditor; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens antilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoperdoador superficial = quem relaxa com a dieta rigorosa de vez em
quando; autoperdoador destrutivo = quem já deixou de fumar várias vezes, mas prossegue fumando.
Culturologia: cultura do desperdício.
Autocorrupção. Segundo a Cosmanálise, há conscins evitando reciclar os próprios erros, ao modo dessas 3 ocorrências publicadas, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Dinheiro. A Ministra da Assistência Social, Benedita Souza da Silva Sampaio
(1942–), diz devolver ao Governo Federal o valor de passagens e diárias de evento do qual participou em Buenos Aires, sob o patrocínio da organização do Desayuno de Orácion, porém vai solicitar o estorno desse valor para o Tribunal de Contas da União.
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2. Incentivo. O Secretário de Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul, José Paulo
Bisol (1928–), diz em programa de TV capaz de roubar se passasse fome ou com doença na família.
3. Trânsito. O filho de Desembargador, estudante de Direito, Carlos Eduardo Mayr, estaciona veículo em local não permitido após receber multa e, multado novamente, insistiu em colocar o carro no mesmo local, sobre a calçada na Rua Lacerda Coutinho, em Copacabana, no Rio
de Janeiro.
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 autoperdoador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
6. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
7. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

À LUZ DA CONSCIENCIOTERAPIA, IGUAL À AUTOPERDOABILIDADE, A AUTOCULPA, SEM O ESFORÇO
PESSOAL DE RENOVAÇÃO E HIGIENE CONSCIENCIAL,
É TAMBÉM CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você ainda age, esporadicamente, ao modo do autoperdoador? Por qual
razão?
Bibliografia Específica:
1. Matheus, Letícia; Ainda na Contramão da Lei (Carlos Eduardo Mayr); Reportagem; O Globo; Jornal;
Diário; Ano LXXVII; N. 25.177; 1 fichário; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 12.07.02; página 13.
2. Gazeta do Povo; Redação; Eu Roubaria (José Paulo Bisol); Jornal; Diário; ano 82; N. 25.848; Seção: Brasil; 1 foto; Curitiba, PR; 27.07.2000; página 20.
3. Rangel, Rodrigo; & Anderson, Carter; Advogado de Benedita admite que Evento Religioso pagou suas
Diárias; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXXIX; N. 5.643; 2 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 21.10.02; página 5.
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AUTOPERMISSÃO EVOLUTIVA
(ANTIVITIMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopermissão evolutiva é o ato, postura ou posicionamento de a conscin, homem ou mulher, reconhecer-se meritosa e digna da recepção de aportes, oportunizando
e priorizando ações e investimentos primordiais ao desenvolvimento pessoal, à qualificação da interassistencialidade e à consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo permissão deriva do idioma Latim, permissio, “dar liberdade; poder
ou licença para; consentir em”. Surgiu no Século XV. O termo evolutivo procede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”.
Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autolicença evolutiva. 2. Autoconcessão pró-evolutiva. 3. Autanuência evolutiva. 4. Autoconsentimento proexológico. 5. Autorização evolutiva. 6. Autoliberação
evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo permissão:
antipermissão; autopermissão; autopermissividade; permissibilidade; permissionamento; permissionária; permissionário; permissiva; permissível; permissividade; permissivo; permisso;
permissor; permissora; permissória; permissório; permitente; permitida; permitideira; permitideiro; permitido; permitidor; permitidora; permitimento; permitir; permitividade.
Neologia. As 3 expressões compostas autopermissão evolutiva, autopermissão evolutiva
incipiente e autopermissão evolutiva desenvolvida são neologismos técnicos da Antivitimologia.
Antonimologia: 1. Antipermissão autevolutiva. 2. Autoproibição evolutiva. 3. Autoimpedimento proexológico. 3. Autobstrução evolutiva. 4. Egoísmo. 5. Autopermissividade.
6. Autossabotagem.
Estrangeirismologia: o modus vivendi autassistencial; o keep walking evolutivo no
matter what happens; a autopermissão aos pit stops essenciais à autevolução do pré-serenão;
a parada de rotina para o checkup periódico; a evitação do workaholism; a compreensão e valorização quanto à compulsoriedade da autoconvivência ad aeternum; a ênfase na selfperformance
proexológica; o investimento nos autocuidados enquanto condição sine qua non para a conquista
da long life produtiva; os eventuais stop the press inerentes ao autoposicionamento cosmoético;
a dedicação à qualificação do curriculum vitae evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autevolutivas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Permitamos
a autevolução. Evoluir: correr riscos. Autopermissão evolutiva desassedia.
Coloquilogia: o ato de confiar no próprio taco; a evitação da postura de manter o freio
de mão puxado quanto à autevolução; o discernimento de saber dar o passo atrás quando
necessário; o ato de se dar ao luxo da autopriorização cosmoética; a habilidade de vender o próprio peixe sem constrangimentos; o fato de manter em dia a marcha evolutiva, sempre com
o cuidado de não dar o passo maior em relação à perna; a postura de não puxar o próprio tapete;
o permitir-se chutar o balde em determinadas situações prejudiciais à homeostase consciencial;
o ato de colocar azeitona na própria empada.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Cuide-se como se você fosse de ouro,
ponha-se você mesmo de vez em quando numa redoma e poupe-se (Clarice Lispector, 1920–
–1977).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconcessão evolutiva; a pensenidade autassistencial; a recorrência pensênica da autopriorização sadia; os autevoluciopensenes; a autevoluciopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os egopensenes sadios; a egopensenidade sadia; o materpensene propício às realizações pessoais.
Fatologia: a autopermissão evolutiva; o ato de permitir-se evoluir independente dos
contratempos; a postura íntima de nunca desistir de si mesmo, faça chuva ou faça sol; o ato de
abrir mão do perfeccionismo; o ato de parar para ouvir as próprias necessidades; a autoirrenunciabilidade quanto à busca incessante de ferramentas autevolutivas; o empenho diuturno na manutenção da rotina útil; o autacolhimento tarístico; a megavalorização dos miniacertos; o ato de comemorar as conquistas evolutivas; a dedicação à autorganização enquanto alicerce para a realização das tarefas proexológicas; a inteligência evolutiva (IE) pautando as escolhas pessoais de autofavorecimento cosmoético; os investimentos financeiros nas priorizações autassistenciais em tempos de vacas magras; o ato de permitir-se reconhecer e aplicar as autocompetências; a aplicação
do não em favor de si próprio; o ato de dizer não perante convites e oportunidades, mesmo quando assistenciais, visando à autopreservação e a manutenção do foco nas prioridades proexológicas; a abertura de frentes assistenciais respeitando os limites pessoais, nem aquém, nem além;
a compreensão quanto ao fato de as responsabilidades evolutivas assumidas serem autopresentes,
enquanto geradoras de satisfação íntima; a ambição cosmoética quanto à autopromoção evolutiva;
a força presencial fortalecida diante do autorrespeito; o reconhecimento do automérito diante das
oportunidades evolutivas; a metáfora de colocar a máscara de oxigênio do avião primeiro em si
em analogia à postura de autopriorização sadia e interassistencial; a autopromoção do lazer saudável; os autocuidados com o holossoma em vistas do cumprimento da programação de vida; os investimentos na autoqualificação em meio à incompreensão do grupocarma; a superação da postura autovitimizada de considerar-se aquém de determinados desafios evolutivos propostos; o ato de
não sabotar os momentos de alegria, possibilitando sentir-se feliz sem autoculpas ou autorrepressões; a superação da autocobrança excessiva; o ato de permitir-se errar na busca do acerto, seguido do aproveitamento máximo de aprendizados; o autabsolutismo contra a reincidência no mesmo
erro; o ato de pensar bem a respeito de si próprio; o hábito de permitir-se pensar grande evolutivamente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autopermissão
lúcida à achega das inspirações dos amparadores; o ato de levar questões pessoais para serem assistidas na própria tenepes; o despojamento ao exteriorizar energias para si próprio; a abertura
energossomática nas interações energéticas durante os cursos e dinâmicas parapsíquicas; a valorização do autoparapsiquismo em detrimento das heteropercepções; o autoconsentimento à usufruição dos aportes provenientes de merecimentos multiexistenciais; o direito à preservação da integridade energética da alcova; o ato de promover o autencapsulamento energético parassanitário
em determinados ambientes e parambientes; a autanuência aos resgates na Baratrosfera; o abandono cosmoético dos compassageiros evolutivos na Baratrosfera gerando o autocompromisso do
retorno em momento de maior maturidade consciencial; o favorecimento da segunda dessoma pelo ir em frente sem olhar para trás visando a autolucidez; o reconhecimento do automérito diante
da proposição do megaensejo evolutivo de ingresso no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo antivitimização-autorresponsabilização.
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Principiologia: o princípio de ninguém dar se não tem; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o autoconsentimento à experimentação hígida proposta pelo princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à administração inteligente da conta egocármica; a opção do intermissivista pela refutação do código de valores da Socin
Patológica; o código pessoal de priorização evolutiva evitando a dispersão quanto aos empreendimentos autevolutivos.
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas proexológicas; a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços; a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da tenepes; a técnica da
evocação do padrão homeostático de referência; a banana technique; a técnica de dar 1 passo de
cada vez; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da
evitação da interprisão grupocármica.
Voluntariologia: a migração do voluntariado taconístico para o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio
Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos
Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos.
Efeitologia: o efeito da autopermissão evolutiva enquanto exemplo às demais consciências; o efeito da autopriorização sadia na capacitação interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir das iniciativas autassistenciais.
Ciclologia: o ciclo autassédio-autodesassédio-heterodesassédio; o ciclo de autorretratações; o ciclo tempo de saturação–tempo de autossuperação; o término do ciclo de autaprisionamento; o início do ciclo de autassistências tarísticas; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo autorreconhecimento-autoaporte-autogratidão; o ciclo de autovalorização das potencialidades pessoais.
Enumerologia: a autopriorização evolutiva; a autopriorização sadia; a autopriorização
madura; a autopriorização interassistencial; a autopriorização inegoica; a autopriorização proexológica; a autopriorização pró-completismo. O tempo na agenda para a escrita tarística; o tempo na agenda para a leitura útil; o tempo na agenda para a prática da tenepes; o tempo na agenda
para a autorreflexão; o tempo na agenda para o sono reparador; o tempo na agenda para a refeição ininterrupta; o tempo na agenda para a atividade física. A autopermissão ao voluntariado
conscienciológico; a autopermissão à itinerância docente; a autopermissão à suplantação da genética desfavorável; a autopermissão ao término de relações doentias; a autopermissão ao duplismo
evolutivo; a autopermissão à convivência com as amizades frutíferas; a autopermissão à ampliação do parapsiquismo.
Binomiologia: o binômio aporte-gratidão; o binômio admiração-discordância voltado
para si, prevenindo as polarizações quanto à avaliação do desempenho pessoal; o binômio ônus do
não–bônus do não.
Interaciologia: a interação autoinvestimento-resultado; a interação autopermissão evolutiva–mudança de patamar; a interação autopromoção de aportes–heterassistência.
Crescendologia: o crescendo assistido hoje–assistente amanhã; o crescendo ambição
material–ambição evolutiva; o crescendo autoculpa-autovitimização-autocompreensão-autorresponsabilização-autoliberação.
Trinomiologia: o trinômio autassistencialidade-heterassistencialidade-interassistencialidade; o trinômio tentativa-acerto-exemplarismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento observado para si; o polinômio necessidade-merecimento-autoinvestimento-autoconquista.
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Antagonismologia: o antagonismo autodesleixo / autocuidado; o antagonismo acrasia
/ autoimperdoamento; o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo autopermissão
sadia / autopermissividade patológica; o antagonismo autofavorecimento cosmoético / gersismo.
Paradoxologia: o paradoxo da autopriorização altruísta; o paradoxo da autossabotagem; o paradoxo de o erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo; o paradoxo de quanto maior o autofavorecimento individual maduro, maiores os ganhos grupais;
o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a autassistenciocracia; a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a meritocracia; a priorocracia; a autolucidocracia; a autodesassediocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoconvivialidade sadia.
Filiologia: a neofilia viabilizando as autexperimentações técnicas e homeostáticas.
Fobiologia: a fobia social; a hipengiofobia; o medo de assumir as potencialidades pessoais; o medo de errar.
Sindromologia: a suplantação da síndrome da pré-derrota; o sobrepujamento da síndrome do bonzinho; a superação da síndrome da dispersão; a reciclagem da síndrome do impostor;
a sobrelevação da síndrome do autodesperdício; a remissão da síndrome de Rapunzel; a evitação
da síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a superação da mania de tentar ajudar os outros (heterassistência), negando
ajuda a si próprio (autassistência falha); a mania de associar o esforço ao sofrimento; a superação
da mania de perfeição; a mania de agradar; a religiomania.
Mitologia: o fim do mito da evolução consciencial sem erros e percalços.
Holotecologia: a traforoteca; a potencioteca; a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a autoprioroteca; a interassistencioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Antivitimologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autassistenciologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autodiscernimentologia;
a Coerenciologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autovitimizada; a conscin autoconfiante; a conscin digna de crédito; a conscin autodesassediada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o duplista; o proexista; o automerecedor; o evoluciente;
o exemplarista; o reciclante existencial; o tenepessista; o verbetólogo; o voluntário; o docente
conscienciológico; o semperaprendente; o experimentador; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a duplista; a proexista; a automerecedora; a evoluciente;
a exemplarista; a reciclante existencial; a tenepessista; a verbetóloga; a voluntária; a docente
conscienciológica; a semperaprendente; a experimentadora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autaestimator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopermissão evolutiva incipiente = aquela da conscin promovendo investimentos esporádicos, envolta em desconforto ou conflito íntimo; autopermissão evolutiva desenvolvida = aquela da conscin promovendo investimentos recorrentes com tranquilidade e bem-estar íntimo.
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Culturologia: a cultura do autapreço; a cultura de assistir a si mesmo para melhor assistir a outrem.
Mesologia. No âmbito da Grupocarmologia, ressalta-se a influência dos pais ou cuidadores na formação da autestima e autovalorização da conscin, sendo, porém, desejável ao intermissivista lúcido o sobrepujamento de quaisquer condições mesológicas desfavoráveis ao fluxo
proexológico, encarando a autopermissão evolutiva enquanto escolha inafastável.
Autovitimologia. A manifestação intraconsciencial de traços relacionados ao padrão da
autovitimização é incompatível com a postura da autopermissão evolutiva, devendo ser identificada e abandonada de maneira autabsolutista com vistas à autevolução.
Tabelologia. No contexto da Autevoluciologia, eis, em ordem alfabética, 16 cotejos entre posturas relativas à autovitimização em contraponto às relativas à autopermissão evolutiva:
Tabela – Autovitimização / Autopermissão Evolutiva
Nos

Autovitimização

Autopermissão Evolutiva

01.

Autocastração

Autopotencialização

02.

Autocomplacência

Autoimperdoamento

03.

Autoculpabilização

Autorresponsabilização

04.

Autodemérito

Senso de merecimento

05.

Autodesprezo

Autadmiração

06.

Autodesvalorização

Autorreconhecimento

07.

Automutilação

Autocuidado

08.

Autopiedade

Autorrespeito

09.

Autopunição

Autopreservação

10.

Autorrepressão

Autoliberação

12.

Celibato

Duplismo

13.

Gurulatria

Descrenciologia

14.

Temor

Ousadia evolutiva

15.

Voto de castidade

Afetividade e sexualidade sadias

16.

Voto de pobreza

Pé-de-meia sustentável

Fluxologia. Do ponto de vista da Experimentologia, a consciência, ao se permitir evoluir, opta por trilhar caminhos não convencionais, indo contra o fluxo das expectativas da Socin,
destacando-se os 7 exemplos abaixo, listados em ordem alfabética:
1. Autodecisão. A opção pela mudança para a Cognópolis Foz do Iguaçu contrariando
a expectativa dos familiares.
2. Autolibertação. A opção pela antivitimização contrariando a expectativa das ex-vítimas do passado.
3. Autolucidez. A opção pelo autodesassédio contrariando a expectativa dos assediadores de plantão.
4. Autoposicionamento. A opção pelo abandono de hábitos autodestrutivos contrariando a expectativa dos amigos inconsequentes.
5. Autoproéxis. A opção pela antimaternidade sadia contrariando a expectativa social.
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6. Autorrecéxis. A opção pela nova atividade profissional contrariando a expectativa
pessoal automimética.
7. Autorrecin. A opção pela reciclagem íntima contrariando a expectativa das companhias extrafísicas patológicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopermissão evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autamparo: Assistenciologia; Homeostático.
04. Autoaprovação cosmoética: Autocriticologia; Homeostático.
05. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
06. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
07. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
08. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Miniacerto: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Senso do mérito: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Síndrome de Rapunzel: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDUÇÃO DA AUTEVOLUÇÃO COM INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA ENVOLVE AS AUTOPERMISSÕES COSMOÉTICAS E AS AUTOPRIORIZAÇÕES INEGOICAS E ALTRUÍSTAS EM PROL DO MELHOR RESULTADO PARA TODOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca a promoção contínua de autoaportes evolutivos? Permite-se usufruir das oportunidades evolutivas apresentadas por outrem? Quais resultados interassistenciais vem conquistando ao longo do tempo?
Bibliografia Específica:
1. Bonham-Carter, David; Autoestima: Um Guia Prático (Self-Esteem: A Pratical Guide); trad. Janaína
Marcoantonio; 184 p.; 5 caps.; 9 refs,; alf.; 21 x 14 cm; br.; L&PM; Porto Alegre, RS; 2017; páginas 34 a 42 e 88 a 93.
2. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo;
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 29 a 32.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 75 e 76.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR;
2009; página 185.

M. G. B.
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AUTOPERSUASÃO PRIMÁRIA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopersuasão primária é a condição da conscin ainda insegura quanto
à autovivência de certa prática, técnica ou procedimento, quando procura convencer-se da aplicação, utilidade ou eficácia da mesma, expondo-se repetidamente e tentando reafirmar-se sobre
o assunto.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo persuasão vem do idioma Latim, persuasio, de persuasum, supino
de persuadere, “persuadir; convencer”. Apareceu no Século XV. O vocábulo primária deriva
também do idioma Latim, primarius, “primeiro; principal; primário; que é da primeira ordem, de
primeiro plano”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autopersuadição primária. 2. Autopersuadimento primário. 3. Autopersuasividade primária. 4. Autoconvencimento primário. 5. Autoconhecimento primário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo persuasão:
antipersuasão; autopersuadição; autopersuadimento; autopersuasividade; despersuadida; despersuadido; despersuadir; despersuasão; heteropersuasão; persuadição; persuadida; persuadido; persuadimento; persuadir; persuadível; persuasiva; persuasível; persuasividade; persuasivo;
persuasor; persuasora; persuasória; persuasório.
Neologia. As 3 expressões compostas autopersuasão primária, autopersuasão primária
inicial e autopersuasão primária prolongada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Autopersuasão pacífica. 2. Autopersuadição pacífica. 3. Autopersuadimento pacífico. 4. Autopersuasividade pacífica. 5. Autoconvencimento pacífico. 6. Autopacificação teática. 7. Autotranquilidade teática. 8. Heteropersuasão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição técnica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentação; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a autopersuasão primária; a persuasão íntima; o autojuízo crítico; a relevância
dos fatos autopersuasivos; o fato convencedor; os fatos explícitos; os fenômenos físicos; a falta da
prospecção profunda capaz de promover a autopersuasão racional; as sutilezas técnicas; as informações sem persuasão; a difidência prática; a suspicácia técnica; a condição pessoal da antipersuasão; a não persuadição sobre determinado procedimento técnico; a teaticidade; o 1% da teoria;
os 99% da autovivência; o autoconvencimento quanto aos fatos; a falta de autoconvicção sobre os
fatos; a incredulidade pessoal; a tibieza prática; a pessoa admitindo a teoria; a mesma pessoa despersuadida quanto à prática; o praticante engessado na teoria; a pesquisadora coagulada na vivência técnica; a persistência técnica lógica; as repulsas sadias às falácias de todas as naturezas; as
práticas pessoais insistentes ao dirimirem as dúvidas quanto à qualquer teoria ou experimentação;
a certeza pessoal quando fortemente estabelecida; a certeza pessoal gerada pela autovivência
quando posta acima de todas as discussões.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafatos autopersuasivos; os parafenômenos capazes
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de convencer o praticante; a Parafenomenologia autoconvencedora; as autoparapercepções nas
pesquisas; a autopercepção projetiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da conscin lúcida de, na dúvida,
abster-se.
Teoriologia: a teoria fundamental de qualquer técnica.
Tecnologia: a técnica fundamental de qualquer teoria.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das práticas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: os efeitos das autovivências superiores às causas da teoria.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pelas vivências das neoideias.
Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência.
Binomiologia: o binômio pessoa teórica–pessoa pragmática; o binômio presunção-persuasão.
Interaciologia: a interação mentalsoma-soma; a interação intelectualidade–energia
consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo conhecimento teórico / vivência prática; o antagonismo autopersuasão sadia / heteropersuasão doentia; o antagonismo certeza estabelecida / incerteza pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo da vasta erudição teórica com lastimável inexperiência
prática do teoricão.
Politicologia: a política científica experimental.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Teaticologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Descrenciologia; a Holomaturologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Argumentologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens persuasor; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens
scepticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens antiparapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopersuasão primária inicial = a condição da conscin caloura quanto
à prática, contudo ainda com possibilidades de superar de imediato o problema vivencial; autopersuasão primária prolongada = a condição da conscin veterana decidofóbica quanto à prática ou
em dúvida quanto à aplicação da mesma.
Culturologia: a cultura da teaticidade 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 autopersuasão primária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
09. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
10. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOPERSUASÃO PRIMÁRIA É PROBLEMA COMUM
À CONSCIN CALOURA QUANTO À CERTAS TÉCNICAS
AVANÇADAS DA EVOLUCIOLOGIA, EXIGINDO AUTORREFLEXÃO, ATENÇÃO RACIONAL E PONDERAÇÃO LÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda busca se convencer a respeito da autovivência de alguma técnica a qual pratica? Já estudou em profundidade a questão?
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AUTOPESAGEM
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesagem é o ato ou operação de pesar, neste caso, especificamente,
o corpo humano, androssoma ou ginossoma, empregando a balança pessoal, ou o autopesador de
banheiro, a fim de a conscin lúcida, homem ou mulher, se manter a par do próprio peso corporal
e acompanhar a condição da saúde física.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo pesar vem do idioma Latim, pensare, “pesar; examinar; ponderar;
considerar; meditar; recompensar; ressarcir; pagar com; ser punido”, e este de pendere, “determinar o peso”. Surgiu no Século XIII. O sufixo agem provém do idioma Francês, age, formador de
substantivo de base verbal ou nominal. A palavra pesagem apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Pesagem pessoal. 2. Peso corporal pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo peso: autopesador; autopesagem; contrapeso; megapeso; pesa; pesa-ácido; pesa-cartas; pesada; pesadão;
pesadelar; pesadelo; pesado; pesador; pesadora; pesadume; pesa-filtro; pesagem; pesa-leite;
pesa-licor; pesa-papéis; peso-atômico; peso-fórmula; peso-galo; peso-molecular; peso-mosca;
peso-pena; repesagem; sobrepeso.
Neologia. O vocábulo autopesagem e as duas expressões compostas autopesagem mantenedora e autopesagem terapêutica são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Pesagem de outrem. 2. Peso corporal de outrem.
Estrangeirismologia: o checkup clínico, pessoal, periódico; o checkup odontológico,
pessoal, periódico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autolucidez relativa à manutenção hígida do corpo humano.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quanto à Higiene; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autopesagem; a balança pessoal; a checagem periódica do peso corporal;
o hábito de se pesar regularmente; a manutenção da saúde pessoal; os cuidados com o soma; os
excessos gastronômicos; as orgias gastronômicas; a diabesidade; as doenças nutricionais modernas; o grande problema social da obesidade na vida moderna; a dieta alimentar, pessoal, balanceada; a dieta frutariana; os exercícios físicos; o fato de, em geral, o peso do vestuário da pessoa
passar de 1 quilo; o fato do peso das refeições, em geral, ir de 200 gramas a 1 quilo; a inteligência
e importância de a pessoa manter o peso corporal adequado à própria constituição física e estatura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo saúde física–saúde mental.
Principiologia: o princípio do mens sana in corpore sano.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada ao próprio corpo humano.

Enciclopédia da Conscienciologia

3639

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.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Nutricionistas.
Ciclologia: o ciclo metabólico do corpo humano.
Binomiologia: o binômio hábitos pessoais sadios–rotinas pessoais úteis.
Interaciologia: a interação Gastrossoma-Mentalsoma.
Trinomiologia: o trinômio do crescendo banheiro-balança-restaurante.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo vida sedentária / exercícios físicos.
Politicologia: as políticas da saúde pública.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção do soma.
Filiologia: a biofilia.
Holotecologia: a somatoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a vigorexioteca; a bulimioteca; a antissomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Gastrossomatologia; a Higienologia; a Autoprofilaxia; a Fisiologia Humana; a Nutrologia; a Determinologia; a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciocentrologia; a Criteriologia; a Coerenciologia.
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 autopensator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens
anorecticus; o Homo sapiens bulimicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesagem mantenedora = a realizada periodicamente, por decisão
pessoal, a fim de acompanhar a manutenção sadia, regular, do próprio peso; autopesagem tera-
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pêutica = a executada, sob ordens médicas, a fim de se alcançar e manter o peso corporal, pessoal,
ideal.
Culturologia: a cultura da Prevenciologia; a cultura da Higiene Consciencial; a cultura
médica; a cultura da Ergonomia; a cultura da Somatologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
condições pessoais – estado físico, vestuário, objetos –, adstritas à autopesagem do corpo humano
do homem ou da mulher, de acordo com as manifestações da vida diuturna:
01. Antes da refeição.
02. Depois da descarga de vaso sanitário.
03. Depois da refeição.
04. Depois de andar na esteira aeróbica.
05. Depois do desjejum.
06. Homem com a carteira no bolso.
07. Mulher produzida.
08. Pessoa calçada.
09. Pessoa com chapéu.
10. Pessoa com o molhe de chaves à cintura.
11. Pessoa com os óculos.
12. Pessoa despida: condição ideal para a checagem do peso corporal.
13. Pessoa vestida com roupas de frio.
14. Pessoa vestida de pijamas.
15. Pessoa vestida normalmente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesagem, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
08. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
10. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
11. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
12. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Técnica da sesta: Somatologia; Homeostático.

A AUTOCHECAGEM PERIÓDICA DO PESO CORPORAL
É, RACIONALMENTE, HÁBITO SADIO DE TODA CONSCIN
LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, ORGANIZADA E INTERESSADA NA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA SAÚDE FÍSICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito de se pesar frequentemente?
Você tem autopesador pessoal no banheiro?
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AUTOPESQUISA DA AFETIVIDADE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa da afetividade é o processo de a conscin, homem ou mulher, sentir, perceber, paraperceber, analisar, reconhecer, validar e admitir os mecanismos pessoais de reação às emoções limitantes da automanifestação, objetivando reconstruir, reestruturar,
redimensionar, atualizar, ressignificar e reconceituar os esquemas e paresquemas cronicificados,
em busca da autocura em prol da interassistencialidade e megafraternidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.
O termo afetividade deriva do idioma Latim tardio, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autoinvestigação da afetividade. 2. Autexperimentação do afeto.
3. Autestudo da afetividade. 4. Pesquisa da automanifestação afetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa da afetividade primitiva, autopesquisa da afetividade intermediária e autopesquisa da afetividade avançada são neologismos
técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Heteroinvestigação afetiva. 2. Heterexperimentação do afeto.
Estrangeirismologia: a pesquisa do status evolutivo pessoal; o upgrade consciencial em
decorrência da autopesquisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da afetividade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Afetividade
avançada: transafetividade.
Citaciologia: – A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa: ela é também
uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. Da afetividade diferenciou-se, lentamente, a vida
racional. Portanto, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com o predomínio da primeira (Heloysa Dantas, 1992–).
Ortopensatologia: – “Transafetividade. A autotransafetividade é o sentimento elevado e puro da megafraternidade”.“ A transafetividade é o viés para saída prática da conscin da
monovisão para a cosmovisão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia aplicado ao ajuste da afetividade; os reciclopenenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a flexibilidade pensênica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autopesquisa da afetividade; as necessidades básicas não atendidas; a submissão à autoridade paterna; a mesologia influenciando diretamente no desenvolvimento e na
qualidade das habilidades sociais da criança; as escolhas dos modelos de relacionamentos futuros
revelando os esquemas centrais de afetos; a mãe suficientemente boa; o medo de perder a figura
de ligação resultando em ansiedade e insegurança na formação dos vínculos afetivos; a distorção
cognitiva; as estratégias de enfrentamento; o temperamento; a herança genética; a vulnerabilidade
ao sofrimento; o medo do abandono do passado enquanto fonte de aprendizado; o momento traumático escondido na memória; o porão consciencial; a incapacidade de compreensão da criança
sobre os fatos; a sujeição à aprovação do outro; os esquemas mentais disfuncionais e interpreta-
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ções errôneas de algumas situações ocasionando conflitos internos e externos; o desenvolvimento
da reaprendizagem por meio do autodiscernimento e da autorreflexão; a maturidade evolutiva da
conscin; a ressignificação das memórias autobiográficas de experiências traumáticas; a autavaliação gradativa do desafeto pela autocognição propiciando heteroperdão; os traumas guardados no
inconsciente; os esquemas cronicificados da crença nuclear sendo reforçados na infância e na
adolescência; a memória implícita ativada em situações emocionais; a autorreciclagem a partir da
saturação do desconforto; a liberação dos sentimentos bloqueados; o esclarecimento autorreflexivo; a busca da autocompreensão e o fazer-se compreender pela afetividade; a autoconsciencioterapia aplicada na revisitação das mágoas, melindres, ressentimentos e outras cicatrizes emocionais fixadas; as manifestações conscienciais nosográficas; o ato de dominar as próprias emoções; a autoconsciência quanto aos próprios mecanismos de defesa do ego (MDEs); a ressignificação cognitiva do afeto; a holomaturidade psicossomática; a atenção ao detalhe aumentando
a cosmovisão dos fatos; a importância do juízo crítico da consciência quanto aos próprios atos;
a reestruturação das pseudoverdades absolutas e inquestionáveis; a Higiene Consciencial (HC)
permanente; o universalismo vivenciado; os autorreajustes temperamentais; o bem-estar
proporcionado pela teática cosmoética; a inteligência evolutiva (IE); a persistência sadia da Autopesquisologia; a autotransafetividade.
Parafatologia: a estratégia da autovivência do estado vibracional (EV) na qualificação
dos enfrentamentos cotidianos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconsciência
quanto à assimilação simpática dos padrões emocionais do assistido; o conhecimento antecipado
dos fatos vindouros a partir da paraperceptibilidade quanto aos parafatos associados; os assediadores aproveitando-se da vulnerabilidade emocional alheia para implantar cunhas mentais ampliando a sensação de desconforto e malestar; a abertura da holomemória pelo autodomínio emocional; a pararreeducação paraperceptiva; as ressignificações paraperceptivas; a autopesquisa levando a evocações extrafísicas; a reelaboração da retromemória traumática; a qualidade dos vínculos
formados em retrovidas podendo mostrar a tendência pessoal para formar o apego inseguro na vida atual; a assistência às consciexes atraídas ou interessadas na afetividade; a paragenética; os paresquemas cronicificados da crença nuclear ativados no porão consciencial; o amparo extrafísico
proporcionando insights para a compreensão do sentimento de paresquemas; o rapport parapsíquico entre o amparador e o pesquisador; as inspirações extrafísicas orientadoras das autopesquisas; o acolhimento às paravivências; as habilidades de manejo da isca lúcida; a parapercepção de
consciexes antagônicas à autopesquisa; a autopesquisa promovendo o dessassédio de consciexes;
o banho energético confirmando a interassistência; o predomínio do paracorpo do discernimento;
os sentimentos elevados gerados pelo mentalsoma; a holomemória ampliada na escrita do verbete; a tenepes; a paramorfologia das consciexes lúcidas propiciando o amor transcendental inerentes às comunexes evoluídas; o rapport com à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–esforço perseverante; o sinergismo afetividade-parapsiquismo-mentalsomaticidade; o sinergismo paracérebro receptivo–paraachegas cosmoéticas; o sinergismo dos autesforços evolutivos; o sinergismo elo interconsciencial–elo cosmológico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da empatia evolutiva; o princípio evolutivo “não corrigir o erro alheio é errar também”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciando a Higiene Consciencial e o egocídio gradativo.
Teoriologia: a teoria da equidade; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da
interassistencialidade; a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da evolução
consciencial.
Tecnologia: a técnica de se colocar no lugar do outro; a técnica comportamental de
exposição e prevenção de resposta de esquiva na superação de transtornos de ansiedade;
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a técnica da introspecção sadia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da desdramatização emocional; as técnicas parapsíquicas aplicadas à vivência de verpons.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: as mudanças comportamentais na condição de efeito das autorreflexões; os
efeitos autorrecicladores na ressignificação dos afetos pela autopesquisa; os efeitos profiláticos
duradouros do afeto na infância; os efeitos das carências primárias não atendidas; os efeitos
harmonizadores da afetividade extrafísica avançada livre das pressões emocionais derivadas dos
instintos.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reeducação afetiva; a substituição das
retrossinapses trafaristas por neossinapses traforistas; as neossinapses geradas na observação
da conduta exemplar.
Ciclologia: o ciclo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-ressignificar; o ciclo
análise-síntese; o ciclo vicioso esquema cognitivo disfuncional–distorções cognitivas–estratégias
de enfrentamento desadaptativas; o ciclo apego-desprendimento; o ciclo autoconhecimento–
–autaceitação–autenfrentamento–autocrítica cosmoética; o ciclo autorreflexão-autopesquisa-autoconhecimento-autossuperação.
Enumerologia: as afecções interconscienciais; as reações emocionais; as respostas afetivas; as ações afetivas; as repercussões megafraternas; as vivências dos sentimentos elevados; as
extrapolações transafetivas.
Binomiologia: o binômio subcérebro abdominal–porão consciencial; o binômio algoz-vítima; o binômio racionalidade–eficácia evolutiva; o binômio abertismo consciencial–desassombro cosmoético; o binômio inteligência interpessoal–habilidades sociais; o binômio afetividade-transafetividade.
Interaciologia: a interação paragenética-genética-mesologia; a interação sadia desbloqueio cortical–desbloqueio mnemônico; a interação abertismo cognitivo–mundividência antidogmática; a interação autoimperturbabilidade intraconsciencial–autotransafetividade.
Crescendologia: o crescendo empatia-intercompreensão-anticonflitividade-megafraternidade; o crescendo identificação do erro–planejamento da correção; o crescendo autenfrentamento das autocorrupções–qualificação da autocriticidade; o crescendo afetividade-transafetividade.
Trinomiologia: o trinômio necessidades emocionais básicas–experiências de vida precoce–temperamento emocional; o trinômio congelamento-fuga-luta; o trinômio evitação cognitiva–evitação emocional–evitação comportamental; o trinômio emoção-autocognição-racionalidade; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio crise de crescimento–autenfrentamento sadio–reciclagem intraconsciencial; o trinômio cognições-habilidades-atitudes;
o trinômio Conscienciologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio autodiscernimento-afetividade-holomaturidade; o trinômio pré-serenão vulgar–Serenão–Consciex Livre.
Polinomiologia: o polinômio situação–interpretação–emoção–repercussão energética–
–resposta fisiológica–comportamento; o polinômio paragenética–resiliência–domínio energético–mitridatismo; o polinômio consciência-temperamento-personalidade-soma; o polinômio da
lucidez cons-adcons-extracons-neocons.
Antagonismologia: o antagonismo autovitimização / autesclarecimento; o antagonismo
instinto / autodiscernimento; o antagonismo reação de medo / reação contrafóbica; o antagonismo crise de sofrimento / crise de crescimento; o antagonismo emoções exacerbadas / sentimentos elevados.
Paradoxologia: o paradoxo da agressividade sadia; o paradoxo da espontaneidade
calculada; o paradoxo de a autopesquisa ser aprofundada pelo heterocompartilhamento autolúcido; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da isca assistencial lúcida; o paradoxo da indignação compreensiva.
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Politicologia: a autopesquisocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação da autopesquisa.
Filiologia: a autopesquisofilia; a conviviofilia; a criticofilia; a refutaciofilia; a coerenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia; a errofobia; o medo de perder os afetos.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) .
Maniologia: o fim da egomania; a libertação da mania da autossabotagem cronicificada;
a mania de procrastinar hábitos evolutivos.
Mitologia: o mito da independência.
Holotecologia: a pesquisoteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a interassistencioteca; a convivioteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a parapercepcioteca; a evolucioteca;
a conscienciografoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Cogniciologia; a Temperamentologia; a Parapercepciologia; a Refutaciologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciografologia; a Intermissiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa afetiva; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; a família nuclear; a família consciencial; o ser desperto; o ser interassistencial;
a consciência megafraterna; a semiconsciex.
Masculinologia: o pesquisador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafisico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicologo; o conscienciologo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossomata; o conviviólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o megaatrator cosmoético.
Femininologia: a pesquisadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafisica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicologa; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossomata; a convivióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a megaatratora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens autoperquisitor; o
sapiens experimentatus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cognitor; o
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o
sapiens evolutiens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o
sapiens transaffectivus.

Homo
Homo
Homo
Homo

V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa da afetividade primitiva = a da conscin primária submetida
às emoções do porão consciencial; autopesquisa da afetividade intermediária = a da conscin em
desenvolvimento cognitivo; autopesquisa da afetividade avançada = a da conscin cosmoética,
lúcida quanto à evolução, autocura, interassistencialidade, megafraternidade e a transafetividade.
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Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da convivência familiar; a cultura
da Reeducaciologia Afetiva; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da desperticidade;
a cultura da Evoluciologia; a cultura da Interassistenciologia 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 autopesquisa da afetividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01.
Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
06. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Autogestão paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
09. Autopesquisofilia: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Autossuperação do emocionalismo: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Crescendo afetividade-transafetividade: Transverponologia; Homeostático.
12. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
13. Retrotrauma: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

A AUTOPESQUISA DA AFETIVIDADE É DESAFIO CONSCIENCIOLÓGICO INSTIGANTE DE TODA CONSCIN ATILADA
PARA O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO ELEVADO,
EMBASANDO A COMPREENSÃO DA TRANSAFETIVIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega esforços na qualificação da afetividade
vislumbrando a transafetividade? Quais têm sido os resultados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Bueno, Rui; Fatores Influenciadores da Autocientificidade na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N.2; Seção: Temas da Conscienciologia; 5 citações; 1 cronologia; 1 E-mail; 2 fichários; 1 foto; 14 enus.;
1 microbiografia; 17 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu; PR; Abril-Junho, 2010; páginas 269 a 281.
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
1.642.

F. H.
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AUTOPESQUISA DA IMPERTURBABILIDADE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa da imperturbabilidade é o ato ou efeito de a conscin lúcida
investigar, esquadrinhar, examinar, explorar ou perscrutar a condição íntima de equilíbrio, perante
as realidades e pararrealidades, intra e extraconscienciais, objetivando diagnosticar resquícios de
reações a serem recicladas para desenvolver e assumir a evolução autoconsciente e a amplificação
da interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado, procurar por toda
a parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII.
O termo imperturbável vem do idioma Latim, imperturbabilis, “quem não se perturba; o que não
se põe 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.
Sinonimologia: 1. Autanálise da imperturbabilidade. 2. Autoindagação do estado íntimo de pacificação. 3. Autoinvestigação da harmonia interna. 4. Investigação pessoal da imperturbabilidade. 5. Autoconscientização dinâmica da constância vital.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa da imperturbabilidade, autopesquisa
inicial da imperturbabilidade e autopesquisa avançada da imperturbabilidade são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa da perturbabilidade. 2. Autoinvestigação da postura
antievolutiva. 3. Autoindagação da instabilidade autopensênica. 4. Autopesquisa da conflitividade. 5. Pesquisa não participada.
Estrangeirismologia: a autopesquisa em fulltime; o equilibrium em upgrade; a open
mind; o follow up permanente; a self made person; o modus vivendi evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio íntimo; o holopensene pessoal da autevolução consciente; a autodeterminação de não pensar mal independentemente dos pensenes de
outrem; a autorresponsabilidade na manutenção da anticonflitividade; o holopensene sobrepairador de a cada momento escolher o melhor para todos; os reciclopensenes; a reciclopensenidade
constante; os voliciopensenes; a voliciopensenidade crescente; a higidez pensênica; a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autopesquisa da imperturbabilidade; a prática da autorreflexão; o autodiscernimento permanente quanto ao equilíbrio emocional; a predisposição apaziguadora; a ponderação; a proatividade pacífica; a eliminação da conflitividade; a intercomunicação assertiva; a autorreciclagem persistente; o diagnóstico e eliminação dos autassédios; a desdramatização dos infortúnios vivenciais; o convívio sadio com as adversidades incontornáveis; a força intraconsciencial
impulsionadora; o bom humor; a saída da zona de conforto defensiva; a opção pela evolução autoconsciente; a autorresponsabilização proexológica; a motivação pelo autoconhecimento; o abertismo consciencial; a Descrenciologia Prática; a percepção do continuísmo consciencial; a inten-
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cionalidade cosmoética; a pacificação íntima potencializadora da interassistencialidade; a predisposição intrínseca de acalmia; o desenvolvimento do senso universalista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o abertismo parapsíquico; a autoconscientização multidimensional
(AM); o autoparapsiquismo lúcido; o registro dos parafatos; o fenômeno parapsíquico esclarecedor; o raciocínio parapsíquico; a leitura energética; o exame autocrítico da qualidade das energias
conscienciais (ECs) exteriorizadas; as inspirações extrafísicas; o amparo extrafísico; o extrapolacionismo parapsíquico assistido apontando formas mais evoluídas de automanifestação consciencial; a autovivência da tenepes; o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial; a Central
Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez–autorresponsabilização proexológica; o sinergismo das energias conscienciais.
Principiologia: o princípio do detalhismo pesquisístico; o princípio da descrença (PD);
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da perseverança; o princípio da evolução permanente.
Codigologia: a vivência teática a partir do incremento do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria da Autopensenologia;
a teoria da Evoluciologia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da introspeção sadia;
a técnica de refletir antes de agir; a técnica do sobrepairamento; a técnica do foco prioritário do
momento; a técnica do registro; a técnica do autodidatismo; as técnicas energéticas; a técnica da
constância cosmoética; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado lúcido.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparapercepciologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível
da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito autevolutivo obtido
pelas autopesquisas transformadoras; o efeito libertador do holopensene pacificador; os efeitos
interassistenciais multidimensionais, egocármicos, grupocármicos e policármicos da harmonia;
o efeito da autopesquisa na autorreciclagem; o efeito da intencionalidade sadia na renovação
pessoal; o efeito da autevolução consciente na amplificação interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelas autoinvestigações permanentes; as neossinapses prioritárias geradas a partir da condição íntima de equilíbrio; as paraneossinapses geradas na participação teática nas dinâmicas parapsíquicas; as paraneossinapses geradas com o desenvolvimento do parapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo da experimentação pessoal como alicerce da evolução consciencial;
o ciclo dos autesforços continuados na autossuperação dos travões pessoais; o ciclo multiexistencial da consciência contribuindo para a harmonia interna; o ciclo autopacificação–heteropacificação.
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Enumerologia: a autopesquisa da pensenidade; a autanálise do materpensene pessoal;
a automedição do estado de harmonia interna; a autoidentificação dos fatores desencadeadores de
instabilidade; a autoverificação do nível de domínio energético; a autoinvestigação da saúde holossomática; a autocrítica do grau de desassédio pessoal.
Binomiologia: o binômio exemplarismo pessoal–autorresponsabilidade proexológica;
o binômio abertismo consciencial–flexibilidade consciencial; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio constância-evolução.
Interaciologia: a interação equilíbrio interno–heteroconvivialidade; a interação discernimento-holomaturidade; a interação pacificação-libertação; a interação intrafisicalidade-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intra
e extraconsciencial; o crescendo paciência-compreensão; o crescendo estar imperturbável–ser
imperturbável.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-desdramatização-sobrepairamento; o trinômio proatividade pacífica–homeostase–assistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio autovivência–autorreflexão–autorreciclagem–equilíbrio
íntimo–evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo autopesquisa / heteropesquisa; o antagonismo autorreflexão / irreflexão; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo autoconsciência / inconsciencialidade pessoal; o antagonismo foco autopensênico / devaneio; o antagonismo pacificidade / passividade; o antagonismo autevolução / autocomodismo.
Paradoxologia: o paradoxo do equilíbrio na instabilidade; o paradoxo de o pesquisador
ser o próprio objeto pesquisado; o paradoxo de as decisões pessoais poderem mudar a vida de
outras consciências; o paradoxo da permanente mudança.
Politicologia: a autopesquisocracia; a lucidocracia; a homeostaticocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a serenocracia.
Legislogia: as leis da Proexologia; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da vida ininterrupta; a lei do transformismo; a lei de causa e efeito; a lei do retorno evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a autossuperação das fobias comprometedoras do equilíbrio íntimo.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: a autodesconstrução, por meio das pesquisas pessoais, dos mitos culturais,
religiosos e científicos, instalados ao longo da holobiografia pessoal.
Holotecologia: a pensenoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a energoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Autocogniciologia; a Voliciologia; a Ernegossomatologia; a Interassistenciologia;
a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aberta; a conscin autopesquisadora; a conscin autoconsciente;
a conscin autocrítica; a conscin lúcida; a conscin autêntica; a conscin autodesafiadora; a conscin
autodidata; a conscin reflexiva; a conscin neofílica; a conscin amplificadora de autoconsciencialidade; a conscin automotivada; a conscin autorganizada; a isca humana lúcida; a conscin pacificadora; a conscin serena; a conscin cosmoética; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin universalista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopesquisador; o autodecisor; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o intermissivista; o exemplarista; o amparador intrafísico; o autoconscienciômetra;
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o autoconsciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o parapercepciologista;
o voluntário; o tenepessista; o pacificador; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a autopesquisadora; a autodecisora; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a intermissivista; a exemplarista; a amparadora intrafísica; a autoconscienciômetra;
a autoconsciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a parapercepciologista;
a voluntária; a tenepessista; a pacificadora; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa inicial da imperturbabilidade = as autoinvestigações da manutenção da harmonia perante os fatos circundantes no dia a dia; autopesquisa avançada da imperturbabilidade = as autoinvestigações da manutenção da harmonia perante os parafatos vivenciados na interassistencialidade.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autevoluciologia; a cultura
da Homeostaticologia; a cultura da Interassistenciologia Lúcida.
Opção. A escolha evolutiva demonstra o nível real de autodiscernimento cosmoético
e hiperacuidade, vivenciados no momento atual da consciência.
Indicadores. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
30 especialidades da Conscienciologia e as respectivas indicações de temas úteis ao aprofundamento da pesquisa pessoal da imperturbabilidade, com o objetivo de ampliar a condição evolutiva:
01. Antiapriorismologia: o abertismo consciencial; a flexibilidade necessária ao autenfrentamento; a ausência de apriorismos.
02. Antivitimologia: a assunção da autorresponsabilização das escolhas; o ato de aprender com os acertos pessoais.
03. Assistenciologia: o incremento da eficiência interassistencial, a partir do autoconhecimento.
04. Autenticologia: a identificação da autenticidade nos momentos críticos.
05. Autolucidologia: a acurácia autopesquisística; a autolucidez precisa.
06. Autorreflexologia: o desenvolvimento de estratégias para ampliar a holomaturidade; a identificação das autorreciclagens prementes; as neoideias transformadoras.
07. Coerenciologia: a teática da coerência pessoal nas automanifestações.
08. Cogniciologia: o autoconhecimento a partir das autovivências; o alcance de novos
patamares a partir de neovivências cognitivas.
09. Compreensiologia: a compreensão das escolhas; o entendimento dos mecanismos
intraconscienciais irracionais sustentadores das autocorrupções; a qualificação autopensênica.
10. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética, assumido a partir dos autoposicionamentos; o autocomprometimento evolutivo.
11. Criticologia: o pensamento autocrítico saudável, catalisador.
12. Descrenciologia: a autoconfiança construída a partir da autexperimentação, sem
crenças ou dogmatismos.
13. Desdramatologia: a relativização dos acontecimentos, dissolvendo possíveis cargas
associadas.
14. Determinologia: o fio condutor dos autesforços em função dos objetivos almejados.
15. Discernimentologia: a força do autodiscernimento diferenciador.
16. Disciplinologia: a autorganização como funcionamento usual.
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17. Energossomatologia: o aprimoramento continuado das energias conscienciais hígidas; o autodomínio energético; a harmonização dos ambientes a partir do ortopensenidade.
18. Exemplologia: os atos pessoais valendo mais se comparados a mil palavras.
19. Focologia: o foco nas ações profiláticas; o foco cosmoético no melhor para todos;
o foco evolutivo.
20. Fraternologia: o ato de saber estar na heterodiversidade, assentado no princípio do
melhor para todos.
21. Intencionologia: a manutenção da intencionalidade sadia em todos os atos.
22. Motivaciologia: a automotivação impulsionadora da evolução autoconsciente.
23. Pacifismologia: a opção pela anticonflitividade.
24. Pensenologia: a manutenção do equilíbrio íntimo.
25. Priorologia: a escolha de estratégias evolutivas, a partir de análise minuciosa.
26. Reciclologia: o aprimoramento da autexpressão, com o compromisso de não repetição das automimetizações.
27. Registrologia: o diário de campo de anotações, comentários e reflexões, criando
o hábito de descrever com precisão e refletir sobre os acontecimentos.
28. Sobrepairamentologia: a capacidade de avaliar as situações mantendo o autodiscernimento.
29. Universalismologia: o desenvolvimento da condição íntima, pacífica, de conciliação com todos os seres e coisas do Universo.
30. Voliciologia: o autodomínio da vontade.
Autanálise. Sob o prisma da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 perguntas para reflexão pessoal:
1. Acuidade. No dia a dia, qual o nível de perspicácia em relação aos autassédios e heterassédios?
2. Autoconhecimento. No dia a dia, coloca-se no papel de autocobaia com frequência?
3. Descondicionamento. No dia a dia, identifica os condicionalismos de crenças, dogmas e heranças culturais?
4. Interconvivialidade. No dia a dia, a conflitividade ainda emerge com regularidade?
5. Parafatologia. No dia a dia, quantas vezes pratica a autovivência do estado vibracional profilático, ou a técnica da desassimilação simpática (desassim) quando percebe paraconfrontação desassediadora?
6. Pensenologia. No dia a dia, com qual periodicidade pensa mal de alguém ou de alguma coisa?
7. Psicossoma. No dia a dia, qual o predomínio da vulnerabilidade emocional?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa da imperturbabilidade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
Prurido consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISA DA IMPERTURBABILIDADE É FATOR
ACELERADOR DA AUTEVOLUÇÃO CONSCIENTE, SENDO
FUNDAMENTAL PARA A AMPLIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA INTERASSISTENCIALIDADE RACIONAL COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o estado de equilíbrio interno no
dia a dia na interação com outras consciências? Considera a autopesquisa condição essencial à autevolução?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 402 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 7,5 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 27 a 32, 219, 671, 909 e 1.018.

L. U.
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AUTOPESQUISA DESPERTOLÓGICA
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa despertológica é o ato ou efeito de a conscin intermissivista empreender os autesforços conscienciométricos no sentido de avaliar, diagnosticar e assumir,
no tempo oportuno, o nível evolutivo equivalente a 50% do patamar racional do Homo sapiens
serenissimus (Serenão), modelo evolutivo para a Humanidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, aut s, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século
XIII. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio é originário do idioma Italiano, assedio,
e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. O vocábulo permanente 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.
Sinonimologia: 01. Pesquisa da autodesperticidade. 02. Autoinvestigação despertológica. 03. Autopesquisa despertométrica. 04. Autodespertometria lúcida. 05. Inquiração da Autodespertologia. 06. Autopesquisa da autorrefratariedade cosmoética. 07. Conjunto de recins pró-desperticidade. 08. Teática despertológica pessoal. 09. Autoverbação despertológica. 10. Aceleração da autodesperticidade.
Neologia. As 4 expressões compostas autopesquisa despertológica, autopesquisa despertológica invexológica, autopesquisa despertológica recexológica e autopesquisa despertológica gerontológica são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa tenepessológica. 2. Autoinvestigação recexológica.
3. Autopesquisa invexológica. 4. Teática do epicentrismo consciencial. 5. Zona de conforto
anticosmoética.
Estrangeirismologia: o Despertarium; o full time interassistencial; os aftereffects seriexológicos da Autodespertologia; a conscin scanner multidimensional; o marco evolutivo no timeline multiexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Paraimunidade Interassistencial Lúcida.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de elucidar o tema: – Desperticidade: megadesafio intermissivista.
Coloquiologia: a conscin com corpo fechado, os braços abertos e a cabeça fria.
Unidade. A unidade de medida da desperticidade é a imperturbabilidade íntima.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os higiopensenes; a higiopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; a eliminação da patopensenidade; a depuração
constante do materpensene pessoal; o holopensene pessoal da benignopensenidade.
Fatologia: a autopesquisa despertológica; a estratégia intraconsciencial objetivando a assunção da autodesperticidade; a decisão pela autodesassedialidade mantida; a megaviragem de
mesa; a autocrítica interassistencial profunda; a autorresponsabilização proexológica perante os
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compassageiros evolutivos; a recomposição grupocármica sem melindres; a maturidade proexológica na prática; o protagonismo grupocarmológico; o autoultimato cosmoético banindo as autocorrupções sub-reptícias renitentes; a redução na taxa de erros pessoais (Antierrologia); a predominância da omissuper nos autoposicionamentos diários; o ritmo cadenciado da produtividade
mentalsomática pessoal sem dispersões assediadoras; a repercussão maxiproexológica da assunção despertológica individual; o diagnóstico e eliminação dos autassédios latentes; a autossustentabilidade consciencial a partir da Traforologia Teática; o auto e heterodiagnóstico no despertograma; a meta despertológica a ser alcançada em 3 anos; a alavancagem evolutiva de caso pensado; a fase consecutiva da Assistenciologia Pessoal (Autoproexologia); a refratariedade antiassediadora (Paraprofilaxiologia); a autoimperturbabilidade enquanto valor evolutivo-mor; a importância da atual vida intrafísica na fixação teática das verpons conscienciológicas (Autexperimentologia); o Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD); a qualificação da autocosmoeticidade individual e grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)
na condição de fator sine qua non para o aparecimento dos evoluciólogos e Serenões.
Parafatologia: a autovivência teática do estado vibracional (EV) profilático urbi et orbi;
a confiança total na Autossinaleticologia; a ultrapassagem do gargalo holossomático; a projetabilidade lúcida desvendando os bastidores da interassistencialidade; a tenepes assentando a autorganização despertológica; o epicentrismo consciencial qualificando a autoimunidade parapsíquica;
o despertamento do interesse da parapreceptoria técnica; a tenepes 24 horas como antessala da
desperticidade teática; o acolhimento de conseneres e assediadores na autoparapsicosfera; o mitridatismo interassistencial parapsíquico progressivo; o desembaraço multidimensional; o autocentramento consciencial balizando a divisão de atenção parapsíquica (Mentalsomatologia); a autoparapercuciência quanto ao senso de minipeça interassistencial; a vivência da megaeuforização
calçando a autotransafetividade futura; o aumento do interesse na Taquirritmologia intra e extrafísica a partir do paracontato telepático com o amparador de função da tenepes; os extrapolacionismos parapsíquicos preparando a assunção da autodesperticidade; as retrocognições fortalecendo
a inabalabilidade consciencial (Holomaturologia); a identificação de personalidades consecutivas
pessoais e alheias ampliando as bases da Autodespertologia; a priorização da Autorganizaciologia
Intrafísica visando a instalação da ofiex pelo ser desperto em tempo oportuno (Semiconsciexologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-epicentrismo; o sinergismo invéxis-desperticidade; o sinergismo verpon-desassédio; o sinergismo tares-desperticidade; o sinergismo Despertologia Pessoal–Liderologia Evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-bioenergética; o sinergismo conscienciograma-autodesperticidade; o sinergismo curso ECP2–assunção despertológica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a vivência teática, entrosada, do código pessoal de Cosmoética (CPC), do
código duplista de Cosmoética (CDC) e do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do macrossoma; a teoria da fartura de energias conscienciais
(ECs); a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do corpo objetivo; a teoria do contraponto interdimensional; a teoria da mitridatização interassistencial; a teoria da consréu.
Tecnologia: a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do TGV evolutivo;
a técnica da conscin-cobaia voluntária aferindo a despertometria pessoal; a técnica do autofluxograma etológico diário (Autorganizaciologia); a técnica do sprint proexológico; a técnica da
blindagem energética de ambientes; a técnica do autoparassociograma (Paraconviviologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
parapsíquica.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio
Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da
Parassemiologia; o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos da desperticidade; os efeitos desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de campo da
Conscienciologia; o efeito proexológico da redução do gap teático; os efeitos desassediadores da
autoidentificação seriexológica; os efeitos consolidados do epicentrismo consciencial; o efeito
halo do pentatlo duplista; os maxiefeitos da Ofiexologia.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da participação teática nas dinâmicas parapsíquicas; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais;
a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo a criação de neossinapses no assistido.
Ciclologia: os cinco ciclos; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo despertológico pessoal; a desperticidade enquanto marco evolutivo no ciclo holorressomático.
Enumerologia: o parapsiquismo centrípeto; o parapsiquismo intelectual; o parapsiquismo interassistencial; o parapsiquismo avançado; o parapsiquismo taquirrítmico; o parapsiquismo
descrenciológico; o parapsiquismo cosmovisiológico.
Binomiologia: o binômio desperticidade-tridotalidade; o binômio Escala Evolutiva das
Consciências–índice das faixas etárias; o binômio desperticidade-magnoproéxis; o binômio trabalho interassistencial–força presencial; o binômio emoção-erro; o binômio eutimia-assistencialidade; o binômio imperturbabilidade-sobrepairamento; o binômio megagescon-megadesassédio.
Interaciologia: a interação retrossenha-desperticidade; a interação holocarmalidade
lúcida–desperticidade teática; a interação competência-coerência; a interação desassédio mentalsomático–homeostase holossomática; a interação assistência-discernimento; a interação precocidade interassistencial–longevidade ofiexista; a interação divisão de atenção–neuroléxico.
Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-evolutividade; o crescendo tenepes-epicentrismo-desperticidade; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso à Central
Extrafísica de Energia (CEE); o crescendo (trio) pré-desperto–desperto–pré-semiconsciex;
o crescendo Despertologia-Transafetivologia; o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva
exigindo maturidade ascendente; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial; o trinômio pedidos-trafares-rostos.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo ser desperto / ser disperso; o antagonismo auto-obcecação (autassédio) / autobrigação (paradever); o antagonismo grafofobia / grafofilia; o antagonismo (dupla) autoimperdoador / heteroperdoador.
Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres, a partir do princípio da empatia evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a comunicofilia; a neofilia;
a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação dos medos pessoais e grupais em geral.
Sindromologia: a atenção quanto à síndrome da mediocridade.
Mitologia: o combate aos mitos e tabus quanto à desperticidade.
Holotecologia: a consciencioteca; a epiconoteca; a despertoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Ofiexologia;
a Liderologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Intencionologia; a Voliciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a isca humana lúcida; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o conscienciológo;
o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial;
a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a epicon lúcida; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa despertológica invexológica = as reciclagens intra e extraconscienciais do inversor, homem ou mulher, visando assumir a desperticidade na fase preparatória da proéxis; autopesquisa despertológica recexológica = as reciclagens intra e extraconscienciais do reciclante, homem ou mulher, objetivando assumir a desperticidade na fase consecutiva da
proéxis; autopesquisa despertológica gerontológica = as reciclagens intra e extraconscienciais do
intermissivista idoso, homem ou mulher, intencionando assumir a desperticidade na fase acabativa da proéxis.
Culturologia: a cultura da Despertologia.
Autopesquisa. A partir da Conscienciometrologia, o candidato, homem ou mulher,
à desperticidade pode avaliar-se, por exemplo, a partir da resposta sincera a 15 questões concernentes ao holopensene da Autopesquisologia Parapsíquica, listadas em ordem alfabética:
01. Assistenciologia. Qual a abrangência dos trabalhos tenepessológicos na autoproéxis
(interassistencialidade consciencial)?
02. Atributologia. Qual a composição das notas da tridotalidade pessoal (atacadismo
consciencial)?
03. Cogniciologia. Qual o grau de percuciência verponológica pessoal (heuristicalidade
consciencial)?
04. Cosmoeticologia. Qual o nível de teática do CPC (Paradeontologia Consciencial)?
05. Desassediologia. Qual a principal técnica pessoal de desassedialidade holossomática
(paraimunidade consciencial)?
06. Energologia. Qual a força do estado vibracional pessoal (autodefensividade consciencial)?
07. Evoluciologia. Qual a frequência e qualidade dos autextrapolacionismos parapsíquicos (parapreceptoria consciencial)?
08. Grafopensenologia. Qual a desenvoltura quanto à produtividade gesconológica pessoal (autodesassedialidade mentalsomática consciencial)?
09. Liderologia. Quais as pararrepercussões da autopolarização materpensênica (repercutibilidade consciencial)?
10. Parassociologia. Qual a extensão da inteligência grupocarmológica pessoal (ortoconvivialidade consciencial)?
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11. Proexologia. Qual a amplitude, constância e importância da tares pessoal (esclarecimento consciencial)?
12. Psicossomatologia. Qual o nível da expressão da antiemocionalidade pessoal (autodomínio consciencial)?
13. Sinaleticologia. Quantos sinais parapsíquicos confiáveis tenho discriminado (interdimensionalidade consciencial)?
14. Temperamentologia. Qual a predominância da imperturbabilidade nos comportamentos cotidianos (sobrepairamento consciencial)?
15. Traforologia. Qual o megatrafor parapsíquico pessoal (autoconfiança consciencial)?
Contexto. Atualmente (Ano-base: 2014), a Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI) vivencia momento ímpar facilitador do aumento da compreensão e aplicação dos conceitos da Despertologia. Tal fato pode ser evidenciado por, pelo menos, 8 realidades
elencadas a seguir na ordem alfabética dos termos-chave:
1. Casuística: a expansão do número de intermissivistas, homens e mulheres, colocando-se publicamente na condição de despertos, consolidando o holopensene da Teaticologia.
2. Cognópolis: a expansão da migração de voluntários para Foz, atualmente com 724
conscins, consolidando o bairro Cognópolis (Data-base: 29.11.13) e, consequentemente, o holopensene da Conscienciologia.
3. Dinâmica: a expansão dos trabalhos semanais das dinâmicas parapsíquicas interassistenciais, consequentemente, consolidando o holopensene da Parapercepciologia.
4. Epicentrismo: a expansão do número de membros do Conselho de Epicons da UNICIN, consequentemente, consolidando o holopensene da Epiconologia.
5. Parelencologia: a expansão da quantidade e qualidade da paravisita de amparadores
técnicos, consequentemente, consolidando o holopensene da Interassistenciologia.
6. PROAD: a expansão e frequência das turmas do Programa de Aceleração da Desperticidade, consequentemente, consolidando o holopensene da Despertologia.
7. Tenepes: a expansão do número de tenepessistas associado à consolidação do holopensene da Tenepessologia através de quase 1 decênio de atividades científicas do Fórum da Tenepes e o recente convite para formalização das pesquisas através da constituição de Instituição
Conscienciocêntrica (IC) especializada (Ano-base: 2013).
8. Tertuliarium: a expansão na frequência dos intermissivistas e na qualificação dos temas (Transverponologia) debatidos nas tertúlias matutinas e vespertinas, consolidando, consequentemente, o holopensene da Maxiproexologia.
Escala. As autopesquisas conscienciométricas visando a assunção definitiva da Autodespertologia são, em geral, consolidadas a partir do autoposicionamento quanto ao crescendo evolutivo degrau-patamar-neodegrau. Cabe ao intermissivista saber localizar-se perante a escala evolutiva das consciências e programar a própria conquista e manutenção autodespertológica.
Marcos. Considerando a Conscienciometria, eis, na ordem funcional, 5 patamares evolutivos com respectivas características essenciais capazes de anatomizar a trajetória do tenepessista,
homem ou mulher, compromissado em assumir a Autodespertologia ainda nesta vida:
1. Tenepes. Sob a ótica da Evoluciologia, a autodesperticidade tem início a partir da
consolidação avançada dos trabalhos do tenepessista, sobretudo após o primeiro decênio, quando
se tem o prazo médio para obtenção da chamada tenepes evoluída. Tal premissa assenta-se no fato de o tenepessista já possuir metade do percentual evolutivo do ser desperto. Tenepes: base despertológica.
2. Projetabilidade. Nesse contexto, surgem para o(a) tenepessista, na condição de fator
autavaliativo, experiências projetivas assistenciais, frequentes ou ocasionais, entrosadas às práticas tenepessológicas, qualificando não só o patamar da lucidez interassistencial grupocármica,
mas também o domínio da autodescoincidência holossomática. Projetabilidade: coxia interassistencial.
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3. Epicentrismo. Com o tempo, o tenepessista, homem ou mulher, amplia o nível de autoconfiança parapsíquica, passando a assumir trabalhos maxiproexológicos de liderança a fim de
poder adentrar o holopensene da Epiconologia Lúcida. Epicentrismologia: égide energoassistencial.
4. Conscienciologia. O exercício da liderança evolutiva requer do epicon a vivência
mais aguda do binômio megacognição-autocosmoética a fim de se tornar exemplo teático das verpons para os demais compassageiros de evolução. Nesse ponto, a sustentação superavitária de tais
condições demonstram à própria conscin o patamar de 40% de evolutividade do Serenão. Conscienciólogo teático: pré-desperto.
5. Desassedialidade. A partir daí, o foco passa a ser a qualificação full time da auto
e heterodesassedialidade diuturna, levando de eito os desafios evolutivos anteriormente conquistados e intensificando os trabalhos parapsíquicos interassistenciais, tendo como termômetro despertológico pessoal o grau de autoimperturbabilidade mantida no front maxiproexológico. Desperticidade: multiabordagens interassistenciais.
Entrosamento. Atinente à Proexologia, vale lembrar, nesse contexto, o conceito de
magnoproéxis enquanto condição evolutiva na qual a conscin proexista passa de determinado patamar na escala evolutiva para outro mais avançado.
Questão. Poderia supor-se ser a magnoproéxis despertológica o desafio intermissivo assumido pela maioria dos atuais proexistas da 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 autopesquisa despertológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
06. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
07. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
08. Megafenomenologia na Desperticidade: Despertologia; Homeostático.
09. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
12. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
13. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A AUTODESPERTOLOGIA É ESPECIALIDADE DA CONSCIENCIOLOGIA IMPERATIVA PARA TODO INTERMISSIVISTA
ENGAJADO NA REURBÉXIS. PARA ASSUMIR A DESPERTICIDADE, O PRIMEIRO PASSO É TER MEGAVOLICIOLINA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou, seriamente, a pesquisa da obtenção
da autodesperticidade? Vem assumindo o percentual viável de autodesperticidade para o momento evolutivo atual? Ou ainda tergiversa apoiando-se em justificativas anticosmoéticas?
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AUTOPESQUISA EPICONOLÓGICA
(EPICONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa epiconológica é aplicação do conjunto de técnicas
investigativas pela conscin epicon lúcida, homem ou mulher, visando à autossuperação de
trafares e potencialização de trafores no desenvolvimento, sustentação e expansão da liderança
interassistencial parapsíquica rumo à desperticidade teática (Paraimunologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, aut s, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no Século
XIII. O prefixo epi deriva do idioma Grego, epí, “em cima; muito perto; depois; a seguir; além
de; sobre; em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; com respeito a; ao
alcance de; no poder de”. O elemento de composição centro procede também do idioma Grego,
kéntron, “centro”. Apareceu na Terminologia Científica no Século XVIII. O termo consciência
deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência;
Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autopesquisa epicentrológica. 2. Autopesquisa do epicon. 3. Autoinvestigação epiconológica.
Neologia. As 4 expressões compostas autopesquisa epiconológica, autopesquisa epiconológica inicial, autopesquisa epiconológica mediana e autopesquisa epiconológica avançada
são neologismos técnicos da Epiconologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa serenológica. 2. Autopesquisa da consréu.
Estrangeirismologia: o self-made man parapsíquico; a self-made woman parapsíquica;
o whole-pack conscienciológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento parapsíquico aplicado à Autevoluciologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema em debate:
– Epicon: líder multidimensional.
Coloquiologia: o devagar e sempre na Autodesassediologia; o ato de levar de eito os desafios propostos da Conscienciologia.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Epicon. A vocação da conscin epicon, na vivência dia a dia, é manter o holopensene
pessoal de alto nível, o tempo todo, capaz de suportar a condição interassistencial permanente de
porta-assistidos extrafísicos”.
2. “Epiconato. Quem alcança o epicentrismo consciencial tem responsabilidades maiores na proéxis de qualquer natureza”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial; o autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências; o holopensene do
Conselho de Epicons da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
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Fatologia: a autopesquisa epiconológica; o levantamento dos trafores, trafares e trafais
do epicon; o autenfrentamento das próprias insuficiências; as autossuperações conscienciais pró-epicentrismo; a autorganização intrafísica visando à assunção e sustentação epiconológica; o autoultimato cosmoético; a priorização maxiproexológica evidente; o domínio lúcido da tridotalidade; a observação do epicentrismo alheio; o atacadismo autopesquisístico; a produtividade interassistencial faça chuva ou sol; as itinerâncias docentes com o curso próprio; os cursos de campo; as
dinâmicas parapsíquicas fomentando o desenvolvimento de neoepicons; o ato de saber levar várias frentes interassistenciais de eito; o ato de bancar a tares horizontal e vertical; o nível de equilíbrio do epicon (imperturbabilidade); as auto e heteroindicações ao desenvolvimento do epicentrismo; as especialidades epiconológicas; o papel fulcral dos epicons nas diversas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os candidatos a neoepicons; a parageopolítica epicentrológica; as gescons
publicadas por epicons; as reuniões mensais do Conselho de Epicons.
Parafatologia: os indicadores parapsíquicos pessoais; o inventário parapesquisístico
pessoal capaz de diagnosticar o nível de epicentrismo consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático urbi et orbi; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconfiança parapsíquica; o nível de exemplarismo multidimensional pessoal; a sustentabilidade energética diária ao longo dos anos; as sutilezas do tenepessismo no cotidiano; o epicon enquanto senha grupocármica para os ex-liderados do passado; os assediadores e os amparadores do trabalho epiconológico; os extrapolacionismos parapsíquicos surpreendentes; as retrocognições assistidas ampliando a visão de conjunto assistencial do epicon; o aumento da lucidez multiexistencial quanto à liderança grupocármica; a cosmovisão verponológica permitindo
maior abrangência no exercício da tares às conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo iscagem lúcida–tenepessismo veterano–epicentrismo
consciencial; o sinergismo paradiagnóstico-paraterapêutica na técnica do arco voltaico craniochacral; o sinergismo tara parapsíquica–mitridatismo interassistencial–desperticidade.
Principiologia: o princípio cosmoético “minima de malis”; o princípio da prioridade
compulsória (PPC) aplicado ao domínio parapsíquico; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença (PD) aplicado às autexperiências; o princípio de buscar o melhor
para maior número de consciências; o princípio evolutivo de o menos doente ajudar o mais doente.
Codigologia: o estabelecimento teático do codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria do triatleta consciencial; a teoria dos 5 ciclos; a teoria da desamarração evolutiva; a teoria de a tenepes ser o megacompromisso interdimensional da proéxis.
Tecnologia: a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do epicentro-cobaia;
a técnica da mais 1 ano de vida intrafísica; a paratécnica do arco voltaico craniochacral.
Voluntariologia: o voluntariado administrativo permitindo o exercício diário do desassédio interconsciencial em prol da implantação e sustentação da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório
conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do epicentrismo consciencial; o efeito halo da interassistencialidade multidimensional; o efeito seriexológico da tenepes; os efeitos desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de campo
da Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da participação teática nas dinâmicas parapsíquicas; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais;
a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses no assistido.
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Ciclologia: o ciclograma parapsíquico pessoal; a autolucidez quanto ao ciclo grupocármico pessoal; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo interassistencial tenepes inspiradora–gescon libertadora entrosado na cotidianidade diuturna.
Enumerologia: a liderança parapsíquica; a interassistencialidade parapsíquica; a escrita
parapsíquica; a gestão parapsíquica; a saúde parapsíquica; a tara parapsíquica; o posicionamento parapsíquico.
Binomiologia: o binômio escala evolutiva das consciências–índice das faixas etárias;
o binômio tenepes-proéxis; o binômio força presencial–acolhimento interconsciencial; o binômio
epicentrismo-maxiproéxis; o binômio benevolência-clarividência; o binômio recin-recéxis; o binômio saber falar–saber ouvir; o binômio minipeça lúcida–priorização proexológica.
Interaciologia: a interação profissional da assistência–reciclagem do autotemperamento; a interação Parassemiologia-Seriexologia; a interação competência-coerência; a interação
desassédio mentalsomático–homeostase holossomática; a interação epicentrismo consciencial–
–assistência de destino; a interação Assistenciologia-Discernimentologia; a interação parageopolítica Conselho de Epicons–UNICIN–Colegiadologia–CCCI.
Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-evolutividade; o crescendo tenepes-epicentrismo-ofiex; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso à Central Extrafísica
de Energia (CEE); o crescendo (dupla) epicon-desperto; o crescendo Epicentrismologia-Epiconscienciologia; o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva exigindo maturidade ascendente; o crescendo da lucidez parapsíquica do epicon.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio Tenepessologia-Proexologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapeuticologia; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutismo energético.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica (Holocarmologia).
Filiologia: a assistenciofilia; a paraconviviofilia; a parassociofilia; a paracomunicofilia;
a parapsicofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome de super-homem.
Holotecologia: a consciencioteca; a epiconoteca; a paracognoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Epiconologia; a Epicentrismologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Holossomatologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Desassediologia; a Grupocarmologia; a Holomemoriologia; a Despertologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-epicon; o epicon lúcido; o intermissivista; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o consciencioterapeuta; o médico; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o paraterapeuta; o assimilador energético; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado
autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a pré-epicon; a epicon lúcida; a intermissivista; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a consciencioterapeuta; a médica; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;

Enciclopédia da Conscienciologia

3663

a paraterapeuta; a assimiladora energética; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada
autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa epiconológica inicial = as investigações pessoais do epicon, homem ou mulher, no primeiro ano de exercícios teáticos da Epiconologia junto ao Conselho
de Epicons; autopesquisa epiconológica mediana = as investigações pessoais do epicon, homem
ou mulher, no primeiro lustro de exercícios teáticos da Epiconologia junto ao Conselho de Epicons; autopesquisa epiconológica avançada = as investigações pessoais do epicon, homem ou
mulher, após a primeira década de exercícios teáticos da Epiconologia junto ao Conselho de
Epicons.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Interassistencial Lúcida.
Conceito. O termo epicon deriva da aglutinação das palavras epicentro e consciencial
a fim de designar a conscin parapsíquica lúcida capaz de instalar campos bioenergéticos desassediadores em parceria com a equipe extrafísica (equipex) especializada.
Escala. Conforme a Escala Evolutiva das Consciências, o epicon lúcido figura na sétima
posição, possuindo 35% de lucidez do Homo sapiens serenissimus, modelo empregado na composição de tal tabela didática.
Atacadismo. Atinente à Evoluciologia, o epicon lúcido, homem ou mulher, mantém várias frentes de autodesenvolvimento consciencial e autossuperação proexológica, a fim de assumir
a desperticidade oportunamente.
Estrutura. No âmbito da Epiconologia, o patamar de desassedialidade assumido pelo
epicon requer, além do domínio teático das bioenergias, infraestrutura intrafísica e holossomática
sólidas visando evitar acidentes de percurso parapsíquico. Eis, na ordem alfabética, a título de
exemplo, 5 frentes essenciais, além dos trabalhos energoassistenciais em desenvolvimento, a serem avaliadas nos trabalhos epicentrológicos:
1. Duplismo: a manutenção da saúde afetivo-sexual a partir da técnica da dupla evolutiva (DE) libertária.
2. Finanças: a manutenção da saúde econômico-financeira evitando dependências espúrias ou vulnerabilidades ectópicas.
3. Grupocarmalidade: a manutenção da saúde convivencial alimentando contatos interconscienciais prolíficos perante as famílias nuclear, profissional e consciencial (voluntariado).
4. Profissão: a manutenção da saúde profissional a partir do investimento constante na
própria carreira profissional, ambiente fundamental para acertos holocármicos do passado.
5. Soma: a manutenção da saúde holossomática praticando exercícios físicos regulares,
respeitando o binômio sono reparador–dieta equilibrada, realizando exames médicos preventivos.
Megafoco. Segundo a Priorologia, eis na ordem alfabética 7 especialidades maxiproexológicas prioritárias ao pleno progresso da Epiconologia por parte dos intermissivistas interessados:
1. Comunicologia: o domínio laringochacral lúcido; a docência conscienciológica itinerante; a acessibilidade interconsciencial; o poliglotismo interassistencial; a defesa verbetográfica
regular; a psicofonia interassistencial.
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2. Cosmoeticologia: a ortopensenidade teática; a teaticidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); a lucidez quanto à lei de causação cosmoética; a Cosmoética Destrutiva.
3. Interassistenciologia: a ajuda interconsciencial incondicional; o temperamento doador teático; a tares priorizada no matter what; a tenepes veterana.
4. Liderologia: a força presencial; a aglutinação interconsciencial; a condução cosmoética dos liderados; a inteligência grupocármica; o autoposicionamento explícito; a coragem consciencial; o trabalho dos epicons nas diferentes ICs; o preparo consciente para a Liderologia Interassistencial Intermissiva.
5. Mentalsomatologia: a interação mentalsoma-energossoma; a autocognição evolutiva; a priorização da Prova Geral de Conscienciologia; a escrita diária; a criatividade verponológica pautada na verbação; o discernimento teático; a maturidade consciencial.
6. Parapercepciologia: a ectoplasmia espontânea; a sensibilidade parapsíquica óbvia;
o desassédio interconsciencial na prática; o parapsiquismo funcionando no cotidiano; a correta
leitura das sincronicidades multidimensionais; a interação equipin-equipex.
7. Recinologia: as recins e recéxis do epicon como espelho interassistencial para outros
intermissivistas; a nota obtida no Conscienciograma; a participação voluntária no curso Conscin-Cobaia; o epicon-evoluciente; a priorização do Programa de Aceleração da Desperticidade
(PROAD); as autossuperações visando assunção de neopatamares na Escala Evolutiva das Consciências.
Expertise. Sob a ótica da Parapercepciologia, o desenvolvimento parapsíquico das
conscins intermissivistas interessadas na assunção e manutenção do epicentrismo consciencial deve buscar o domínio teático de, pelo menos, 15 conceitos listados a seguir na ordem alfabética
dos termos:
01. Acoplamento energético.
02. Autencapsulamento parapsíquico.
03. Banho energético.
04. Binômio assim-desassim.
05. Clarividência facial ordinária.
06. Desassédio interconsciencial.
07. Descoincidência holossomática.
08. Domínio do EV.
09. Ectoplastia ostensiva.
10. Instalação de campos bioenergéticos.
11. Iscagem interconsciencial lúcida.
12. Parapsiquismo centrífugo.
13. Psicofonia parapsíquica.
14. Sinalética energética e parapsíquica.
15. Tenepessismo crescente.
Especialidades. Como esclarece a Seriexologia, no desenvolvimento do epicentrismo
consciencial, a conscin epicon, homem ou mulher, acaba especializando-se em diferentes áreas da
manifestação parapsíquica interassistencial. Tal realidade deriva, principalmente, do perfil consciencial (autotrafores) e da especialidade da equipex atuante durante o exercício da instalação de
campos bioenergéticos a partir do epicentro consciencial.
Especialização. No universo de pesquisas da Paraperfilologia, eis a seguir, dentre outras, 21 especialidades epiconológicas, elencadas alfabeticamente, exercidas pelos atuais e, eventualmente, pelos próximos componentes do Conselho de Epicons da UNICIN:
01. Administrativologia: o(a) epicon gestor(a).
02. Comunicologia: o(a) epicon paracomunicólogo(a).
03. Cosmoeticologia: o(a) epicon cosmoeticólogo(a).
04. Despertologia: o(a) epicon desperto(a).
05. Energossomatologia: o(a) epicon ectoplasta(a).
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Fitoectoplasmologia: o(a) epicon naturofílico(a).
Grafopensenologia: o(a) epicon autor(a).
Holomemoriologia: o(a) epicon seriexólogo(a).
Invexologia: o(a) epicon triatleta.
Maxifraternologia: o(a) epicon maxifraterno(a).
Mentalsomatologia: o(a) epicon parapolímata.
Ofiexologia: o(a) epicon ofiexista.
Paracirurgia: o(a) epicon paracirurgião(ã).
Paradiplomacia: o(a) epicon paradiplomata.
Paradireitologia: o(a) epicon paradireitólogo(a).
Parapedagogia: o(a) epicon parapedagogo(a).
Parapoliticologia: o(a) epicon parapoliticólogo(a).
Proexologia: o(a) epicon maxiproexólogo(a).
Projeciologia: o(a) epicon projetor(a) lúcido(a).
Recexologia: o(a) epicon recexólogo(a).
Reurbexologia: o(a) epicon pararreurbanólogo(a).

Megametas. No tocante à Magnoproexologia, cabe ao epicon lúcido jamais se acomodar
nos trabalhos parapsíquicos já dominados, organizando-se para assumir, oportunamente, neodesafios evolutivos, ao modo da desperticidade, do ofiexismo e da semiconsciexialidade. Pré-Intermissiologia: aqui-agora multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopesquisa epiconológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
02. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
03. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Conscienciatra: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Epicentrismo mentalsomático: Epicentrismologia; Homeostático.
07. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
08. Equipe de epicons lúcidos: Conviviologia; Homeostático.
09. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
10. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
13. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
15. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.

ESTUDAR A TRAJETÓRIA DO HOMO SAPIENS EPICENTRICUS PODE AUXILIAR A TODOS OS INTERMISSIVISTAS
INTERESSADOS NA QUALIFICAÇÃO PARAPSÍQUICA RUMO
À LIDEROLOGIA INTERASSISTENCIAL PÓS-DESSOMÁTICA.
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Questionologia. Qual magnitude do epicentrismo consciencial você, leitor ou leitora, vivencia hoje? Quais foram os trafares superados e os trafores empregados na assunção epicentrológica?
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AUTOPESQUISA HOLOCÁRMICA
(HOLOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa holocármica é o conjunto de técnicas investigativas aplicadas pela conscin lúcida em si mesma com o intuito de diagnosticar, estimar ou supor, com toda
autocrítica, o saldo pessoal atual das contas-correntes egocármica, duplocármica, grupocármica
e policármica, tendo por base a lei cosmoética de ação e reação ao longo da serialidade multiexistencial (Seriexologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, aut s, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”.
A palavra carma deriva do idioma S nscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Apareceu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Autopesquisa holocarmológica. 2. Autoinvestigação holocármica.
3. Holocarmometria pessoal. 4. Pesquisa do saldo evolutivo pessoal. 5. Extrato dos débitos
e créditos evolutivos pessoais. 6. Autavaliação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neologia. As 4 expressões compostas autopesquisa holocármica, autopesquisa holocármica inicial, autopesquisa holocármica mediana e autopesquisa holocármica avançada são neologismos técnicos da Holocarmologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisa holocármica. 2. Pesquisa do holocarma das nações.
Estrangeirismologia: a pesquisa do status evolutivo pessoal; o ranking holocármico;
a conscin accident proneness; o flair play evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao saldo da Holobiografologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Holocarma: bumerangue cosmoético.
Coloquiologia: o ato de passar a régua na conta holocármica pessoal; a eliminação dos
cotovelomas pessoais.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas citadas, na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Holocarmologia. Quem assiste aos outros sai do egocarma para o grupocarma
e, pelo prosseguimento conjunto da interassistência, vivencia o policarma”.
2. “Paradireitologia. A Paradireitologia pune com o autodiscernimento teático da
Cosmoética. – “Toda punição é antipática, contudo, como evitá-la na evolução consciencial?””.
Unidade. A unidade de medida da holocarmalidade é a primener.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia Retrocognitiva; o holopensene pessoal da Autevoluciologia; o holopensene pessoal da Inventariologia Evolutiva; o holopensene pessoal da recomposição grupocármica; as pressões holopensênicas; 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 patopensenes; a patopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; o holopensene da benignidade
consciencial; o holopensene da família nuclear atual; o holopensene da profissão atual; o holopensene pessoal centrífugo (Interassistenciologia); o holopensene da especialidade pessoal atual;
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as assinaturas pensênicas incessantes; a holopensenofilia pessoal; a Automaterpensenologia evidenciando a holocarmalidade pessoal; a vivência teática do holopensene da Despertologia; o holopensene da Paracosmovisiologia.
Fatologia: o autexame profundo de consciência; a vida atual na condição de resultado,
saldo, denominador comum ou síntese holocármica da serialidade existencial (seriéxis); a Terra
na condição de Planeta Hospital-Escola; os detalhes denunciadores; a família nuclear; o soma;
o biotipo; a herança genética; as marcas de nascença; as doações interfamiliares de órgãos; as ideias inatas; as tendências imberbes; o porão consciencial; a tchurma da adolescência; as vocações
profissionais; a carreira universitária; os colegas de estudo; os relacionamentos amorosos; as afinidades interconscienciais; os cúmplices de destino; a inseparabilidade grupocármica; as fases
proexológicas; a sinistrose; os pedágios evolutivos; as pseudofatalidades; as reconciliações grupocármicas; os adversários ideológicos; a carga de convivialidade; a expressão do megatrafar; o xadrez evolutivo; a força inescondível da intenção; o autoultimato cosmoético; a extroversão do megatrafor; as retratações conscientes e inconscientes no tempo e no espaço; o perdão sincero; a pujança mentalsomática; o ato de abrir mão de querer ter razão ou de ser o dono da verdade; a eliminação das queixas pessoais; a atenção constante quanto à Mimeticologia; a harmonização íntima repercutindo na extraconsciencialidade; a depuração etológica constante; o aprendizado diuturno quanto ao calculismo cosmoético lúcido; a inexorabilidade da quitação holocármica; os indicadores holocármicos; a memória das memórias multiexistenciais; a autopesquisa retrocognitiva
embasando a holocarmometria pessoal.
Parafatologia: a autopesquisa holocármica; as contas correntes holocármicas; o inventário multiexistencial; a lucidez quanto às responsabilidades holobiográficas; a abordagem microscópica e telescópica da automanifestação multidimensional e multiexistencial; os erros e acertos
seriexológicos; os vícios e virtudes pluriexistenciais; os truísmos seriexológicos desconcertantes;
os delitos sob a ótica paradireitológica; as retroconivências cosmoeticamente inconvenientes; as
retromissões holocarmicamente deficitárias; as premeditações egocêntricas de outrora; as conspirações políticas de ontem gerando consequências grupocármicas hoje; as paratendências belicistas; os estilhaços dos retrodesmandos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a clarividência retrocognitiva; o histórico parafenomenológico pessoal; os acidentes de
percurso de base parapsíquica; as vitimizações holossomáticas inesperadas; a macro-PK destrutiva; a expressão holossomática dos nódulos holomnemônicos; as constantes evocações holobiográficas; as retromelexes; os esbregues intermissivos paraterapêuticos; o balanço holocármico realizado nos Cursos Intermissivos (CI) sob a orientação do evoluciólogo; o megavinco intermissivo; a parautobiografia; a paraprocedência refletindo o saldo holocármico; a mudança interexistencial de gênero somático; a retrocognição da cláusula pétrea da autoproéxis; o termômetro cardiochacral; os reflexos holossomáticos automáticos de base holobiográfica; as retromães; o resgate
da autocognição pretérita; a impossibilidade de dissimular as próprias energias conscienciais;
a retrovida crítica enquanto marco holocármico; o compartilhamento holocármico de atos pretéritos com as demais consciências do grupo; o confor presente nas amortizações evolutivas podendo
sugerir elementos da Paraetiologia das interprisões grupocármicas; as parassincronicidades evidenciando o movimento da espiral evolutiva; a catarse seriexológica; a holocarmalidade enquanto
boletim escolar ou prontuário hospitalar das consciências; as transmigrações extrafísicas, a maior
ou a menor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência (ego)-grupo (equipe); o sinergismo Cosmoeticologia-Paradireitologia-Seriexologia; o sinergismo polineuroléxico-paraengramas-retrocognições; o sinergismo parapsicoteca-retrocognições; o sinergismo holomemória-Paragenética.
Principiologia: o princípio holocármico da restauração evolutiva; o princípio da empatia evolutiva; o princípio evolutivo de priorizar ações assistenciais pessoais capazes de atender
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número expressivo de consciências em detrimento do próprio grupúsculo; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio anticosmoético de talião.
Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria do fluxo do Cosmos.
Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal; as técnicas evolutivas de
ajuste holocármico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da tenepes; as mnemotécnicas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito interassistencial da personalidade consecutiva lúcida; os efeitos
atuais das causas passadas; a maximoréxis enquanto efeito da amortização holocármica.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela Seriexometria.
Ciclologia: o ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo holorressomático; o ciclo antepassado de si mesmo–personalidade consecutiva–autorrevezador multiexistencial; o ciclo retrocognição-cosmovisão; o ciclo Para-Historiografologia-Holomemoriologia; os critérios holocármicos orientadores do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo holocármico reciclagem intraconsciencial–recomposição grupocármica–rearranjo proexológico–reposicionamento evolutivo.
Enumerologia: os queixumes pessoais; os privilégios pessoais; os caprichos pessoais;
as exigências pessoais; as implicâncias pessoais; as indignações pessoais; as intrigas pessoais.
O patrimônio holocármico; o empréstimo holocármico; a indenização holocármica; o crédito holocármico; o resgate holocármico; a amortização holocármica; a contabilidade holocármica.
Binomiologia: o binômio ser-estar; o binômio Conscienciometria-Seriexometria; o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio livre arbítrio–determinismo; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio autocrítica-relevalidade; o binômio retrovida crítica–identidade intermissiva.
Interaciologia: a interação acerto grupocármico–homeostase holossomática; a interação interprisão grupocármica–enfermidade consciencial; a interação conscins-consciexes-Parageopolítica; a interação abuso anticosmoético–interprisão grupocármica–restringimento consciencial; a interação recebimentos evolutivos–retribuições interassistenciais; a interação gap teático–autopesquisa holocármica; a interação motivação pessoal–retroexperiências seriexológicas.
Crescendologia: o crescendo parapatológico interprisão grupocármica–paraapartação
grupocármica (Transmigraciologia); o crescendo seriexológico segundos de loucura–séculos de
recomposição.
Trinomiologia: o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio reurbex-seriéxis-recéxis; o trinômio paraidentidade intermissiva–personalidade consecutiva–conscin
atual; o trinômio Genética-Paragenética-Mesologia; o trinômio Retrocognitarium-Acoplamentarium-Tertuliarium; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio autoparaprocedência-duplaparaprocedência-grupoparaprocedência.
Antagonismologia: o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo parturição / autocídio; o antagonismo desafeição / perdão; o antagonismo monoideísmo
/ neopensene; o antagonismo patomimese existencial / completismo multiexistencial.
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico de a conscin mais devedora ter mais oportunidades de realizar assistência direta (horizontal) aos assistidos em função do rapport holobiográfico; o paradoxo do anonimato do Serenão; o paradoxo de muitas conscins poderem estar pagando débitos holocármicos sem autoconsciência de tal fato; o paradoxo interassistencial de
o algoz poder estar evolutivamente menos pior em comparação à vítima.
Politicologia: a seriexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a sofrocracia; a maxiproexocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação; a lei do retorno; a lei de causação cosmoética; a lei cosmoética de economia de males; a lei cósmica da atração dos afins.
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Filiologia: a seriexofilia; a historiofilia; a cognofilia; a parapercepciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a seriexofobia.
Mitologia: o mito de Sísifo.
Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca; a socioteca; a cronoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holocarmologia; a Seriexometria; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Retrocogniciologia; a Parageneticologia; a Mimeticologia; a Parassociologia; a Genealogia; a Grupocarmometria; a Interprisiologia; a Cronoevoluciologia; a Holorressomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autocobaia seriexológica; o ser desperto; o ser interassistencial;
o guia amaurótico; o satélite de assediador; o megassediador; os elders evolutivos.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o parageneticista; o paradireitólogo; o seriexólogo; o seriexômetra; o holobiógrafo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a parageneticista; a paradireitóloga; a seriexóloga; a seriexômetra; a holobiógrafa.
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: autopesquisa holocármica inicial = o balanço egocármico, duplocármico,
grupocármico e policármico realizado pela conscin intermissivista durante a fase preparatória da
proéxis; autopesquisa holocármica mediana = o balanço egocármico, duplocármico, grupocármico e policármico realizado pela conscin intermissivista na fase consecutiva da proéxis; autopesquisa holocármica avançada = o balanço egocármico, duplocármico, grupocármico e policármico
realizado pela conscin intermissivista na fase acabativa da proéxis.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Lúcida; a cultura da Autocriticologia.
Responsabilidade. Sob a ótica da Cosmoeticologia, o conceito de carma está intimamente relacionado ao ciclo de vidas consecutivas (seriéxis), cuja base de desenvolvimento é, justamente, o princípio evolutivo de causa e efeito, o qual exprime as consequências das ações feitas
pela consciência no passado, exercendo influência sobre os acontecimentos envolvendo a conscin
no presente.
Esquecimento. Atinente à Holomemoriologia, o esquecimento seriexológico temporário
ocasionado pelo restringimento intrafísico (ressoma), constitui verdadeira dádiva para a grande
maioria das conscins ainda incapazes de recordar acontecimentos vividos em épocas remotas.
Maturidade. Tal fato prossegue, em geral, até o momento no qual a maturidade consciencial passa a predominar na manifestação cotidiana da conscin. Em Seriexologia, é preciso ser
adulto-consciência (holomaturidade) para poder melhor se lembrar dos idos tempos da própria
condição de criança-animal (imaturidade).
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Divisão. Segundo a Conscienciologia, a consciência em evolução coleciona erros e acertos seriexológicos em diversos níveis de abrangência e contextos de manifestação, cujo conjunto
é denominado holocarma consciencial, podendo o mesmo ser dividido didaticamente em 4, na
seguinte ordem funcional:
1. Egocarma: o princípio cosmoético de causa e efeito, atuante na Evolução, aplicado
à qualidade da intimidade das manifestações da própria consciência. O predomínio egocármico da
atuação consciencial denota, ainda, alto percentual de egoísmo, egocentrismo e imaturidade.
2. Duplocarma: o princípio cosmoético de causa e efeito, atuante na Evolução, aplicado
à qualidade das manifestações do casal íntimo, notadamente da dupla evolutiva (DE).
3. Grupocarma: o princípio cosmoético de causa e efeito, atuante na Evolução, aplicado à qualidade das relações da consciência com o grupo evolutivo do qual faz parte.
4. Policarma: o princípio cosmoético de causa e efeito, atuante na Evolução, aplicado
à qualidade das relações da consciência com todas as demais realidades do Cosmos, além do próprio ego e do próprio grupo. O predomínio policármico da atuação consciencial já denota alto
percentual teático de maxifraternismo e egocídio.
Saldo. Considerando a Autocriticologia, a análise pesquisística detalhada da automanifestação consciencial sob o prisma de cada conta-corrente holocármica, tendo em foco os trafores
e trafares, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, fornece subsídios ímpares para a determinação mais apurada do saldo holocármico pessoal.
Moeda. A principal moeda holocármica, capaz de promover amortizações evolutivas
constantes, é a vivência da interassistencialidade grupocármica doadora sincera.
Holobiografia. A holocarmalidade consciencial constitui a essência conteudística presente na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Indicadores. No âmbito da Holocarmometria, eis listados alfabeticamente, de acordo
com a especialidade afim, dentre outros, 35 parâmetros práticos capazes de evidenciar, denunciar
ou revelar dados acerca do saldo holocármico pessoal:
01. Abnegaciologia: a qualidade e teaticidade do egocídio pessoal.
02. Amparologia: a existência ou não de amparador extrafísico pessoal, sinérgico ao
amparo de função.
03. Assediologia: a presença óbvia de possessões interconscienciais patológicas na manifestação pessoal.
04. Ciprienologia: a quantidade e a qualidade de primeneres pessoais.
05. Conscienciometrologia: a nota pessoal obtida no conscienciograma.
06. Cosmoeticologia: o percentual pessoal de autocorrupção, imaturidade ou inexperiência perante a Cosmoética em contraposição à autoincorruptibilidade capaz de revelar o nível de
teaticidade do código pessoal de Cosmoética (CPC).
07. Despertologia: o patamar da autodesassedialidade na manifestação pessoal.
08. Duplologia: o saldo interassistencial das ações em conjunto dos duplistas na manifestação cotidiana (intersecção holocármica).
09. Egologia: o percentual de defesa do próprio egão na manifestação pessoal.
10. Energosferologia: a qualidade da parapsicosfera pessoal.
11. Equilibriologia: o grau de imperturbabilidade pessoal.
12. Extrafisicologia: a paraprocedência habitual pessoal.
13. Geneticologia: a presença de estigmas grupocármicos na família pessoal.
14. Grupocarmologia: o resultado, qualitativo e quantitativo, dos acertos grupocármicos pessoais, expressos na Enciclopédia de Credores Grupocármicos.
15. Higiologia: a qualidade da sanidade pessoal.
16. Holobiografologia: a extensão da lucidez seriexológica na manifestação pessoal.
17. Holomaturologia: a quantidade de megacons resgatados na manifestação pessoal.
18. Holomemoriologia: as características predominantes das retrocognições pessoais
e os respectivos efeitos intraconscienciais, holossomáticos e grupocármicos.
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19. Holopensenologia: a qualidade dos rastros pensênicos pessoais geradores de fôrmas
holopensênicas ambientais predominantemente homeostáticas ou nosográficas.
20. Holossoma: a qualidade da relação com o próprio holossoma denunciando o grau de
homeostase holossomática pessoal.
21. Liberopensenologia: a abrangência da liberdade pessoal (livre arbítrio) perante
o próprio grupocarma (dependência, independência e interdependência).
22. Maternologia: a natureza do vínculo pessoal com a própria mãe, incluindo características do período da gravidez.
23. Materpensenologia: a qualidade do materpensene pessoal.
24. Maxifraternologia: a extensão e a profundidade da interassistencialidade multidimensional pessoal.
25. Ocupaciologia: a natureza da profissão pessoal, incluindo o holopensene e o saldo
interassistencial obtido.
26. Parageneticologia: o patamar de suplantação sadio da Genética pela Paragenética
na manifestação pessoal.
27. Parapatologia: as características, pormenores e contextos envolvendo as doenças,
disfunções e insuficiências holossomáticas pessoais.
28. Pensenologia: o saldo pensenológico pessoal diário demonstrando o nível de ortopensenidade já alcançado.
29. Proexologia: o percentual de maxicompléxis pessoal já alcançado.
30. Projeciologia: a vivência ou não de existências pessoais trancadas.
31. Psicossomatologia: o estadiamento das mágoas, indignações, melindres, ressentimentos, revoltas e rusgas na manifestação pessoal.
32. Recexologia: a amplitude pessoal de teaticidade e verbação ante a neofilia, a reciclogenia e a recinofilia na manifestação diária.
33. Reeducaciologia: as características holopensênicas e temperamentais das conscins
e consciexes componentes do público de assistência pessoal.
34. Transafetivologia: a profundidade da superação pessoal dos próprios instintos protorreptilianos em prol da maxifraternidade vivida.
35. Universalismologia: a extensão e qualidade da omniconvivialidade lúcida.
Síntese. Sob a ótica da Evoluciometria, talvez o indicador-síntese mais confiável do patamar da conta-corrente holocármica pessoal seja o grau de imperturbabilidade consciencial real
perante os múltiplos estímulos, injunções, ataques e desafios da vida humana multidimensional.
Autoimperturbabilidade: cosmossíntese holocármica?
Escalologia. Por aí, amplia-se a compreensão quanto ao fato de o Homo sapiens serenissimus figurar no ápice da Escala Evolutiva das Consciências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopesquisa holocármica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Duplocarma: Duplocarmologia; Homeostático.
06. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
09. Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
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11.
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15.

3673

Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Seriexometria: Holobiografologia; Neutro.
Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.

BUSCAR SABER DE MODO SINCERO, IMPARCIAL, TÉCNICO, LÓGICO E COSMOVISIOLÓGICO SOBRE OS ERROS
E ACERTOS COMETIDOS NO PASSADO, É EVIDÊNCIA SEGURA DO PATAMAR DE HOLOMATURIDADE DA CONSCIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou a autopesquisa holocármica com toda
autocrítica? Quais as variáveis avaliadas? Qual o diagnóstico atual?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 112 e 164.
2. 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; páginas 38 e 39.
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; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 464 a 467.
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 795 e 1.217.
5. 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 54 a 56.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 14 a 32 e 55 a 58.
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 624 a 628
8. 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 52 e 53.

P. F.
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AUTOPESQUISA INARREDÁVEL
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa inarredável é a aplicação aos estudos da própria consciência, por si mesma, de todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos, sobre os temas fundamentais da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século
XIII. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “negação; privação”. O vocábulo arredar deriva
provavelmente do mesmo idioma Latim, ad retro, “para trás”. Surgiu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autopesquisa inevitável. 2. Autopesquisa irrecusável. 3. Autopesquisa imposta.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo arredar: arreda; arredabilidade; arredada; arredado; arredamento; arredável; arredio; desarredar; inarredabilidade; inarredável.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa inarredável, autopesquisa inarredável antecipada e autopesquisa inarredável veterana são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa descartável. 2. Autopesquisa recusável. 3. Heteropesquisa.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações;
o check-list conscienciológico; o selfscrutiny; as linkagens técnicas; o double check; a semperaprendência da scholarship conscienciológica; o nosce te ipsum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das autopesquisas evolutivas e cosmoéticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a autopesquisa inarredável; a autopesquisa indescartável; a autopesquisa ininterrompível; a autopesquisa indesviável; a autopesquisa incoercível; a firmeza nas autopesquisas
permanentes; a evolução consciencial impondo as autopesquisas essenciais; o surto inspirativo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autopesquisas da paraperceptibilidade interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade.
Principiologia: o princípio da reverificação pesquisística; a invulgar criticidade instigada pelo princípio da descrença; o princípio da relatividade das autoconstatações exigindo as re-
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verificações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro;
o princípio evolutivo da autopesquisa autodidata ininterrupta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a autoconstatação realística do nível evolutivo pessoal do pesquisador ou pesquisadora.
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a neovisão política proposta pela teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas da abordagem inicial; a inabitual antecipação da maturidade proposta na
técnica da invéxis; a inusual priorização policármica proposta na técnica da antimaternidade cosmoética.
Voluntariologia: a dedicação e lealdade incomuns ao vínculo consciencial do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: os eficientes laboratórios conscienciológicos sem parafernálias eletronóticas; 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; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
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).
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas à teática de valores evolutivos.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefutação.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos; a interação
dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação autopesquisa inarredável–preço evolutivo inquestionável; a interação autocompromissos indescartáveis–convivências indispensáveis; a interação autotendências incontestáveis–heteroinfluências irremovíveis.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo evolutivo de aprofundamento na intraconsciencialidade através das autopesquisas.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio ideia original–argumentação–síntese; o trinômio autopesquisa-recéxis-recin.
Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa; o polinômio exotismo-autenticidade-originalidade-pionerismo.
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Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo ação / inação; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo direção certa / contramão; o antagonismo teática exótica pararracional / teoria exótica delirante; o antagonismo mundividência avançada / mundividência mirabolante; o antagonismo neoverpon / ideia esdrúxula.
Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o modelo evolutivo no
paradoxo do anonimato célebre do Serenão; o paradoxo da conscin autocrítica capaz de realizar
o esquadrinhamento autobiográfico passível de suplantar as heteranálises do superintendente
evoluciólogo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia. O apartidarismo politicamente engajado.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a autovigilância quanto aos excessos da
lei da generalização da experiência.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Autoparapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Descrenciologia Prática.
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 autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa inarredável antecipada = a aplicação aos estudos da própria
consciência do jovem inversor, por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos
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disponíveis, ao mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos, sobre os temas fundamentais da evolução consciencial; autopesquisa inarredável veterana = a aplicação aos estudos da
própria consciência da conscin na meia-idade biológica, por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos, sobre os temas fundamentais da evolução consciencial.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Omnipesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 categorias de procedimentos de alto nível do universo das autopesquisas prioritárias da conscin
lúcida, homem ou mulher:
01. Autocogniciologia: o nível de reflexão aplicado à apreensão das autovivências cotidianas.
02. Autocosmoeticologia: o nível da autocosmoética presente nos autoposicionamentos.
03. Autodeterminologia: o nível da autodeterminação proativa aplicada às recins.
04. Comunicologia: o nível da autoverbação presente nas comunicações pessoais.
05. Cosmovisiologia: o nível de cosmovisão aplicado ao entendimento da interdependência evolutiva.
06. Descrenciologia: o nível de autodescrença presente no acervo das autoconvicções.
07. Energossomatologia: o nível de energossomaticidade presente na interassistência
vivida.
08. Etologia: o nível de incorruptibilidade cosmoética presente nos comportamentos
pessoais.
09. Gesconologia: o nível da automaturidade presente nas autogescons.
10. Intencionologia: o nível da autocriticidade aplicado à checagem das intenções
pessoais.
11. Interassistenciologia: o nível da autodisponibilidade aplicado ao atendimento das
demandas assistenciais multidimensionais.
12. Paracientificologia: o nível de autocientificidade aplicado às interpretações paraperceptivas.
13. Parafenomenologia: o nível de prolificidade aplicado aos parafenômenos vivenciados.
14. Parageneticologia: o nível de componentes paragenéticos presentes na personalidade atual.
15. Pensenologia: o nível de benignidade presente na autopensenização diuturna.
16. Priorologia: o nível de resolutividade aplicado à consecução das prioridades.
17. Projeciologia: o nível de autempenho aplicado ao aprimoramento da projetabilidade
lúcida (PL).
18. Raciocinologia: o nível de racionalidade evolutiva aplicado às autodeliberações.
19. Recinologia: o nível de usabilidade aplicado aos instrumentos conscienciométricos
disponíveis.
20. Teaticologia: o nível de teática presente nas autocognições.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa inarredável, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
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Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; HoCosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Exotismo conscienciológico: Autopesquisologia; Neutro.
Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.

A AUTOPESQUISA INARREDÁVEL É RESPONSABILIDADE
BÁSICA, NESTA EXISTÊNCIA, DE TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, QUANDO RECONHECE TER CONCLUÍDO O CURSO INTERMISSIVO (CI) PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está empenhado no desenvolvimento da autopesquisa inarredável? Desde quando?
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AUTOPESQUISA PACIOLÓGICA
(PACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa paciológica é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem
ou mulher, investigar a teática da paz íntima visando coibir condutas bélicas atravancadoras da
proéxis pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda a parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição pac(i) deriva também do idioma Latim, pax, “paz;
estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. O terceiro elemento de composição logia
provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoinvestigação paciológica. 2. Autopesquisa da pacificação íntima.
3. Autanálise paciológica. 4. Autoinvestigação da paz intraconsciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas autopesquisa paciológica, autopesquisa paciológica primária, autopesquisa paciológica mediana e autopesquisa paciológica avançada são neologismos técnicos da Paciologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa dos traços bélicos pessoais. 2. Autoinvestigação da
violência pessoal. 3. Autanálise do desequilíbrio íntimo. 4. Autoinvestigação da conflituosidade
bélica pessoal.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Autopacificarium; o Autogesconarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à investigação da conduta paciológica.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autopacifismo. Quem luta negativamente consigo mesmo, tende a lutar contra todos. Quem é intimamente pacífico, pacifica o holopensene”.
2. “Autopesquisa. A pessoa, sem pesquisar a si própria, ainda vegetaliza ao nível evolutivo da subumanidade, sempre sujeita a uma qualidade de vida muito inferior, dispensável, obtusa e conflitiva”.
3. “Parapesquisador. O poeta apenas sonha, vivendo no reino do onirismo. O parapesquisador busca o concreto, além da imaginação vivendo no holopensene da Multidimensiologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da investigação paciológica; o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal da autoinvestigação; o holopensene pessoal do
autoconhecimento paciológico; os autopensenes; a autopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; o holopensene pessoal do autodiagnóstico da paz íntima; o holopensene pessoal do cientista da paz; o holopensene pessoal dos paciólogos; os pacipensenes; a pacipensenidade;
o holopensene pessoal do empreendedorismo nos autexperimentos laboratoriais; os patopensenes;
a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal da autocrítica evolutiva; os criticopensenes; a criticopensenidade; o holopensene da autodeterminação na sustentação científica paciológica; o investimento no holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene pessoal da descoberta de neoconceitos paciológicos; os neopensenes; a neopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
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Fatologia: a autopesquisa paciológica; a ilusão de o pré-serenão ser totalmente pacífico;
a descoberta da proéxis; o primeiro passo a favor da mudança consciencial; a pseudopacificação;
a autovitimização apontando a covardia bélica; a repressão do traço beligerante fomentando a cólera íntima; a identificação da violência enrustida; a postura agressiva afastando as pessoas; os
resquícios do belicismo manifestado na comunicabilidade; os filmes bélicos servindo de laboratório autopesquisístico; o traço paciológico reciclogênico sobrepairando as repercussões belicistas;
o ato de abrir mão das razões; a eliminação das mágoas e ressentimentos; a vontade de evoluir paciologicamente; o estímulo da valorização pelo autoconhecimento paciológico; o registro do melhor pensamento praticado durante o dia; o investimento no autoconhecimento cognitivo da paz;
o tempo dedicado à pesquisa paciológica; a persistência pela conquista do trafor da paz; o autestudo do perfil paciológico; a identificação do traço paciológico; o ato de autopacificar; a experimentação da homeostase paciológica; o exemplarismo paciológico; a lucidez pacificadora ativa;
o exercício da paz no convívio familiar; o estudo pessoal do temperamento pacífico; a busca incessante pela escrita paciológica; a prontidão pacífica; a docilidade comunicativa; o despojamento
para o afeto; a importância da gratidão para a receptividade da paz íntima; a compreensão para
obter a paz por meio da convivialidade diária; a autorreflexão em prol do discernimento mentalsomático; o teste do mitridatismo; o exercício da autescuta especificando o pensamento padrão de
paz íntima; a ancoragem pacífica; a construtividade da desperticidade; a vivência da paz íntima;
o merecimento do bem-estar pacífico; a intelectualidade paciológica; o questionário autavaliativo;
a expansão da paz íntima; o emprego da maturidade paciológica na recepção aos neointermissivistas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificando a Parelencologia dos amparadores extrafísicos da paz;
a organização holossomática contribuindo com a projetabilidade lúcida; a identificação do referencial de paz no padrão de energias imanentes; a interrelação contínua com amparadores extrafísicos paciólogos norteando as tarefas interassistenciais reurbanizadoras; o paraesclarecimento às
consciexes belicistas durante as autopesquisas laboratoriais; a experiência de estar frente a frente
com as consciexes megabelicistas; a tenepes qual megalaboratório receptivo a consciexes e conscins violentadas nas guerras; o fraternismo dos amparadores extrafísicos contribuindo para a implantação da paz no Planeta; a identificação dos paragrupos da paz; a paralibertação de grupos de
consciexes presos à geopolítica belicista; os evoluciólogos preparando a chegada dos intermissivistas inversores na alavancagem da mudança de patamar evolutivo; o Tertuliarium na condição
de portal receptivo às exposições das neoverpons; a contribuição da Enciclopédia da Conscienciologia na reurbex e nas estratégias pró-paz; a parapesquisa lúcida expandindo o discernimento
da conscin; a prática tenepessológica intensificando a compreensão da interassistência pacífica
paratecnológica; o exercício da Pangrafologia otimizada pela equipex da paz após o trabalho
energético da tenepes; a interconexão com os amparadores da comunex Interlúdio fomentando as
manifestações assistenciais; a equipex especialista em energias da paz potencializando a assistência no resgate às consciexes belicistas; as neoideias transmitidas pelos parapreceptores técnicos
na escrita sobre a paz; a tenepes favorecendo neoportunidade nas pararreconciliações grupais;
a paracientificidade projetiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autexperimentação; o sinergismo da teática interassistencial paciológica.
Principiologia: o princípio da paz íntima sendo prioridade evolutiva; o princípio de
compreender o próprio temperamento; o princípio da inteligência evolutiva (IE) aplicado à harmonia intraconsciencial; o princípio da evitação do egocentrismo bélico; o princípio do cultivo
da paz íntima diante das adversidades culturais; o princípio de compartilhar os sentimentos paciológicos; o princípio de praticar ato pacífico todos os dias; o princípio do desprendimento da
reatividade.
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Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) priorizando a autopesquisa sobre a paz; a responsabilidade íntima quanto à teática das pesquisas das cláusulas pacifistas do CPC; o ato de exercitar o código grupal de Cosmoética (CGC) evitando as heterocorrupções pensênicas.
Teoriologia: a teoria da prevenção dos ataques belicistas; a teoria de as autorrecins
proporcionarem energias pacificadoras.
Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; a técnica do paciograma; a técnica da cláusula pacifista; a técnica da autocrítica desassediadora.
Voluntariologia: a importância da autopesquisa nas múltiplas interações energéticas no
voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil
(IFV); o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos da autanálise paciológica na expansão da autolucidez; os efeitos
da paz íntima nutrindo a pacipensenidade; os efeitos da ciência Paciologia despertando a autocientificidade teática do equilíbrio holossomático; o efeito das ações interassistenciais dos paciólogos; o efeito da pacificação íntima na evolução conscienciológica; o efeito da Reurbanizaciologia para os neointermissivistas; o efeito do enciclopedismo reurbanológico na heteropacificidade; o efeito do somatório de especialidades conscienciológicas do Curso Intermissivo.
Neossinapsologia: as neossinapses paciológicas; as neossinapses pacíficas expandindo
a cognição intraconsciencial; as neossinapses cognitivas estimulando o autodiscernimento paciológico; as neossinapses pacíficas reforçando a recuperação de cons magnos do CI.
Binomiologia: o binômio autopesquisa científica–descoberta paciológica; o binômio
autexperimentação laboratorial–Ciência da Paz; o binômio paz íntima–paz grupal; o binômio reconciliação íntima–reconciliação grupal.
Interaciologia: a interação pessoal progressiva; a interação interassistencial grupal.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa–autexperimentação–Ciência da Paz; o trinômio autoinvestigação-autavaliação-autodiagnóstico; o trinômio autopesquisa-autoquestionamento-argumentação; o trinômio autabertismo–autevolução–paz íntima; o trinômio assistência–reurbex–comunex Interlúdio.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-paciofilia-paciograma-Paciologia.
Antagonismologia: o antagonismo paz passiva / paz dinâmica; o antagonismo cultura
bélica / cultura pacifista; o antagonismo conscin bélica / conscin pacifista; o antagonismo guerra
íntima / paz grupal; o antagonismo atitude bélica / reeducação para a paz; o antagonismo alteração bélica / harmonia íntima; o antagonismo provocações belicistas / conciliações pacificadoras;
o antagonismo autocorrupções belicistas / autocosmoética pacificadora.
Paradoxologia: o paradoxo da prisão libertadora; o paradoxo da pressão evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a paradireitocracia; a verbaciocracia; a evoluciocracia; a política do paradever pacifista.
Legislogia: a aplicação da lei do maior esforço evolutivo no respeito à lei dos direitos
humanos; a lei de causa e efeito; a lei do Estado Mundial cosmoético.
Filiologia: a autopesquisofilia; a paciofilia; a ortofilia; a cosmofilia.
Fobiologia: a tecnofobia; a balistofobia.
Maniologia: a mania de a consciência se mostrar pacífica.
Mitologia: o mito de o tratado de paz sempre encerrar a guerra.
Holotecologia: a pacioteca; a pacificoteca; a cosmoteca; a serenoteca; a parapsicoteca;
a paradireitoteca; a convivioteca.
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Interdisciplinologia: a Paciologia; a Pacifismologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Maxiproexologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Autocriticologia; a Autexperimentologia; a Interconviviologia; a Paradiplomaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin acessível aos neologismos paciológicos; o intermissivista responsável pelas neoverpons paciológicas; a conscin lúcida autopesquisadora; a isca humana lúcida pacificadora; o ser desperto epicentro da paz íntima; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
a conscin autodesassediada; a conscin intermissivista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autopesquisador; o paciólogo; o empreendedor cosmoético.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autopesquisadora; a pacióloga; a empreendedora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens
antiviolentus; o Homo sapiens serenus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa paciológica primária = o estudo inicial dos travões pessoais;
autopesquisa paciológica mediana = a identificação dos traços pessoais da pacificação; autopesquisa
paciológica avançada = a teática interconviviológica da pacificação tarística pessoal.
Culturologia: a desconstrução da cultura belicista; a cultura de divulgar a paz; a cultura do acolhimento paciológico; a cultura de serenizar as energias antes de exteriorizá-las; a cultura de praticar atos de paz.
Dificultadores. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 inibidores do exercício paciológico interassistencial e multidimensional para análise da conscin, homem ou mulher:
01. Antiautocooperatividade: o egoísmo interconsciencial separatista.
02. Antiautocosmoeticidade: a autocorrupção monopolizadora da política belicista.
03. Antiautodiscernimento: a alienação mental promovida pelos distúrbios bélicos.
04. Antiautoparapsiquismo: a cegueira multidimensional contribuindo para a crença crônica.
05. Antiautopesquisa: a presença da cientificidade anticosmoética.
06. Antiautoposicionamento: o negligenciamento quanto ao posicionamento pacífico.
07. Antiautorreflexão: a dispersão saltuária influenciada pela leviandade beligerante.
08. Autegocentrismo: o holopensene belicista intoxicando a consciência.
09. Autengano: a fuga íntima escancarada dificultando a autorreciclagem evolutiva.
10. Autobelicismo: a agressividade dominando a autexposição holossomática.
11. Autoconflituosidade: a guerra pessoal bloqueando as neossinapses pacíficas.
12. Autodesafeto: a frieza impiedosa estagnando os sentimentos de fraternismo pessoal
e grupal.
13. Autodescomprometimento: a estagnação evolutiva colaborando com a interprisão
grupocármica.
14. Autodesconhecimento: a ignorância consciencial favorecendo a hostilidade.
15. Autoingratidão: a indiferença quanto aos aportes proexológicos recebidos.
16. Autoirresponsabilidade: a insensatez quanto aos aprendizados do Curso Intermissivo.
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Autoprisão: a opressão intraconsciencial beligerante influenciando a patopensenidade.
Autoritarismo: a autoliderança centralizadora inibindo o abertismo consciencial.
Autorreligiosidade: o traço belicista estimulando a guerra separatista.
Autorrepressão: a autopunição anulando o raciocínio lógico.

Autanálise. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, listadas em
ordem alfabética, 13 questões para análise pessoal do pré-serenão, homem ou mulher, no autobalanço do perfil paciológico:
01. Cláusula. Atualizo as cláusulas pacifistas pessoais?
02. Código. Emprego o CPC a favor da paz, diariamente?
03. Comunicação. Aplico a tares de modo pacífico?
04. Energossoma. Mobilizo as energias a ponto de perceber a soltura energossomática
expandindo as parapercepções para acessar neoideias paciológicas?
05. Equilíbrio. Mantenho a estabilidade emocional diante da cólera belicista?
06. Harmonia. Amparo as outras consciências com energias harmônicas pacificadoras?
07. Higiene. Conservo padrão pensênico de higienização pacificadora?
08. Minipeça. Trabalho qual minipeça lúcida pela melhoria da paz no Planeta?
09. Mentalsoma. Expando o mentalsoma exteriorizando energias pacificadoras pelo coronochacra?
10. Paciograma. Identifico o percentual dos traços de personalidade pacíficos e bélicos
na aplicação do paciograma?
11. Psicossoma. Invisto na autopesquisa para identificar e reciclar nódulo psicossomático bloqueador da manifestação pacífica?
12. Soma. Cuido bem do próprio soma a fim de proporcionar e sentir a paz íntima?
13. Técnica. Sustento o EV espontaneamente para desassimilar energias belígeras?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa paciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato de paz: Pacifismologia; Homeostático.
02. Cláusula pacifista: Pacifismologia; Homeostático.
03. Código grupal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Crescendo Pacifismo-Paciologia: Paciologia; Homeostático.
06. Paciograma: Paciologia; Homeostático.
07. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
08. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
09. Palácio da paz: Paciologia; Homeostático.
10. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Ponto pacífico: Anticonflitologia; Neutro.
13. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Serenosfera: Serenologia; Homeostático.
15. Temperamento pacífico: Temperamentologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

3684

A AUTOPESQUISA PACIOLÓGICA PODE OPORTUNIZAR
À CONSCIN ADQUIRIR NEOCONS, CONQUISTAR NEOPATAMARES EVOLUTIVOS TARÍSTICOS E EDIFICAR, COM
LUCIDEZ E DISCERNIMENTO, A TEÁTICA DA PAZ ÍNTIMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já investe na autopesquisa da Paciologia?
Entende
a importância dessa temática para a evolução consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Bonassi, Luiz; Paradoxos: Você tem Certeza sobre Tudo o que Pensa? pref. Márcio Alves; 638 p.; 5 partes; 156 caps.; 150 conclusões; 1 E-mail; 5000 entrevistas; 800 estudos de casos; 81 enus.; 1000 exemplos; 23 filmes; 150
frases-sínteses; 1 minicurrículo; 1 questionário; 644 perguntas; 1 pontoação; 12 telenotícias; 6 televisivos; 1 teste; 11 videografias; 1400 websites; 1000 refs.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 441 e 437.
2. Magalhães, Dulce; Org.; A Paz como Caminho; 244p.; 2ª Ed; 21 x 14 cm; br; Qualitymark; Rio de Janeiro,
RJ; 2007; página 117.
3. Matijascic, Vanessa Braga; Acordos de Paz para a América Central nos Anos 1980: A Busca pela Solução Negociada; Artigo; In: Charles Pennaforte; & Enzo Fiorelli Vasques; Org.; Relações Internacionais e Movimentos
Antissistêmicos no Sistema-mundo Contemporâneo; Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI); Rio de Janeiro; RJ; 2014, páginas 55 a 118.
4. Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colab. 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 143 a 145.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 1.001.
6. 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 211, 223
e 1.237.
7. Villamarím, Alberto J.G.; Uma Chance para a Paz: É o que o Mundo nos pede; 280p.; 21 x 14 cm; br;
AGE; Porto Alegre; RS; S. D.; páginas 27 e 244.
8. Von, Cristina; Cultura de Paz: O que os Indivíduos, Grupos, Escolas e Organizações podem Fazer pela
Paz do Mundo; 140 p.; 24 x 17 cm; br.; Fundação Peirópolis; Uberaba, MG; 2003; página 9.
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AUTOPESQUISA PARAGENÉTICA
(PARAGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa paragenética é o ato ou efeito de a conscin lúcida investigar as raízes holobiográficas pessoais através dos detalhes, pormenores e sutilezas da automanifestação holossomática atual, incluindo as reações inerentes ao autotemperamento e as características do automaterpensene.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa provém do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no
Século XIII. 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 surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoprospecção paragenética. 2. Autoinvestigação paragenética.
3. Pesquisa da auto-herança evolutiva. 4. Autopesquisa multiexistencial. 5. Investigação dos
efeitos da Para-História Pessoal. 6. Análise da paragenética pessoal. 7. Escrutínio da para-hereditariedade pessoal. 8. Inventário da autoparagenética. 9. Autoparageneticologia Aplicada.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa paragenética, autopesquisa paragenética androssomática e autopesquisa paragenética ginossomática são neologismos técnicos da
Parageneticologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa genética. 2. Genograma pessoal. 3. Análise da árvore
genealógica pessoal. 4. Pesquisa paragenética em grupo. 5. Grupocarmograma.
Estrangeirismologia: o checkup paragenético.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às heranças multimilenares pessoais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Paragenética: Auto-Historiografia multimilenar.
Coloquiologia: o ato de passar a régua na Paragenética Pessoal.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, apresentando íntima relação ao tema:
1. “Holobiografologia. A figura fantasmática do ego passado, expressa pela aragenética Pessoal, se projeta sobre tudo no presente da conscin intermissivista, por trás de todos os
eventos e de todas as ideias, contrapondo-se à Genética e à Mesologia do Século XXI. Daí a relev ncia da pesquisa da autavalia ão conscienciometrol gica para se aferir a olobiografologia
Pessoal. Isso é a pesquisa do passadão com o emprego dos recursos da Autoparageneticologia
e da Holobiografologia Pessoal”.
2. “Paragenética. Para abordar a Paragenética é preciso considerar a Seriexologia em
função da acumulação das camadas de autexperiências”.
Unidade: a unidade de medida da Paragenética é o paragene.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene das pesquisas paragenéticas; 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 propensenida-

3686

Enciclopédia da Conscienciologia

de; 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 as repercussões holossomáticos atuais; a raiz materpensênica pessoal; o temperamento enquanto
resultado da materpensenidade; o automaterpensene na condição do vetor pensênico resultante da
Seriexologia Pessoal.
Fatologia: a autopesquisa paragenética; a autopesquisa do próprio legado evolutivo em
contraposição às atuais heranças genéticas e mesológicas; o balanço, saldo ou resultado final da
hereditariedade pessoal; o contágio da Genética sobre o novo holossoma; a predominância da Genética recebida do pai ou da mãe; a árvore genealógica pessoal em confronto com a autascendência paragenética; as afinidades da prole perante os pais; o contraponto entre o biotipo e o temperamento pessoais em relação aos pais e irmãos; a difícil realidade imposta pelos defeitos congênitos; a instintividade subcerebral freada pela lucidez paragenética; os detalhes da automanifestação
de hoje podendo apontar a profundidade paragenética de ontem; as tendências trafarísticas inerciais; as aptidões traforísticas adormecidas; as vacilações, medos e inseguranças emocionais indicando possíveis cicatrizes paragenéticas de origem psicossomática; a autoproéxis parapsíquica interassistencial como sendo remédio, vacina e vitamina para o melhoramento da autoparagénetica.
Parafatologia: a pesquisa da auto-herança multimilenar; a autoprospecção do próprio
patrimônio evolutivo; a investigação da autancestralidade seriexológica; o útero na condição de
longo portal interdimensional para a consciex ressomante; as investigações técnicas quanto à Paraetiologia das tendências holossomáticas; as impressões digitais da holobiografia no holossoma
atual; a ignorância paragenética de hoje como sendo a obviedade holossomática de ontem; a autopesquisa paragenética propiciando a análise da holocarmalidade pessoal e grupal; a íntima relação
da Meritologia Evolutiva com a Autoparageneticologia; as retrocognições acumuladas enquanto
paraprocedimento ideal para o refinamento da autopesquisa paragenética; os limites paracronológicos da Holomnemônica Pessoal; o fôlego autoparamnemossomatológico; a espiral evolutiva depurando a paragenética consciencial vida após vida; a identidade consciencial formada pela Paragenética; as pesquisas pessoais quanto à macrossomaticidade; os transviamentos evolutivos espelhados na manifestação consciencial atual; o resgate de autocognições retrossomáticas insuspeitas; os retrotrafores resilientes quanto à pressão estagnadora dos condicionamentos intrafísicos
onipresentes; as autocorrupções seculares expressas nos atuais trafares; as mudanças de gênero
somático dificultando a análise das auto-heranças holorressomáticas; o autotemperamento enquanto síntese da Parageneticologia Pessoal; a autorretrossenha enquanto síntese da Holobiografologia Pessoal; as evocações multidimensionais (Parelencologia) decorrentes da autopesquisa paragenética; o papel coadjuvante dos amparadores e assediadores extrafísicos na constituição da
autoparagenética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo a desassimilação (desassim) de energias antipáticas; a sinalética parapsíquica pessoal de origem paragenética
(megassinal parapsíquico); as pesquisas extrafísicas da consciex parageneticista na parapsicoteca;
a autoparapsicosfera enquanto prontuário, boletim de ocorrências (B.O.) e / ou diploma da consciência (Parapercepciometria).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraparentela-Paragenética; o sinergismo paracognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo retroego–ego intermissivo–ego atual.
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva na seriéxis; o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas paragenéticas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evoluindo multimilenarmente.
Teoriologia: a teoria do paracérebro enquanto modelo organizador biológico (MOB).
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Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal; a técnica da conscin-cobaia otimizando a pesquisa dos detalhes paragenéticos pessoais; a técnica do cotejo biográfico
na busca de personalidades consecutivas; a fórmula técnica da autopesquisa da seriéxis: 10 autorretrocognições sadias = única vida prévia comprovada.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo (CI); o efeito do fortalecimento da Paragenética; o efeito halo das autorretrocognições; os efeitos holossomáticos da autosseriexialidade;
o efeito dominó das auto-heranças evolutivas; o efeito interassistencial da personalidade consecutiva lúcida; os efeitos holossomáticos atuais dos retrotraumas.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo inventário autoparagenético.
Ciclologia: o ciclo grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo holorressomático na constituição da autoparagenética; o ciclo antepassado
de si mesmo–personalidade consecutiva–autorrevezador multiexistencial; os critérios holocármicos orientadores do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo holocármico segundos de loucura–séculos de recomposição.
Enumerologia: a herança paragenética; o patrimônio paragenético; a bagagem paragenética; o espólio paragenético; o legado paragenético; o repositório paragenético; o bem paragenético.
Binomiologia: o binômio ser-estar; o binômio recuperação de cons–autopesquisa paragenética; o binômio paragenótipo-fenótipo; o binômio código paragenético–expressão holossomática; o binômio Conscienciometria-Seriexometria; o binômio infiltração-interprisão; o binômio livre arbítrio–determinismo; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação nível evolutivo–paragenética pessoal; a interação amizade
raríssima–paraparentesco; a interação retrovida crítica–maxiproéxis atual; a interação Mesologia-Genética-Paragenética influenciando o autotemperamento; a interação autoproexológica
aportes-retribuições denunciando a própria holobiografia; a interação autoparaprocedência-autoparagenética; a interação holomemória-paragenética; a interação acervo paragenético–cláusula pétrea proexológica.
Crescendologia: o crescendo paracronólogico dileção intermissiva–interesses intrafísicos; o crescendo evolutivo retroerudição intrafísica–neocognição parapsíquica; o crescendo cuidado corporal atual–macrossomaticidade oportuna.
Trinomiologia: o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio autoparaprocedência-duplaparaprocedência-grupoparaprocedência; o trinômio estigma autobiográfico–estigma paragenético–estigma somático; o trinômio Genealogia-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio parapatológico gagueira-dislexia-epilepsia.
Polinomiologia: o polinômio holossomático (aliteração) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio somatológico biotipo definido–expressão facial–linguagem corporal–marcha peculiar;
o polinômio somatológico Embriologia-Anatomia-Fisiologia-Patologia.
Antagonismologia: o antagonismo proexológico automimeses dispensáveis / automimeses indispensáveis; o antagonismo paragenética carregada / macrossomaticidade; o antagonismo
escolhas evolutivas / escolhas regressivas; o antagonismo autotrafarogênese / autotraforogênese;
o antagonismo temperamento dócil / temperamento difícil; o antagonismo holocármico saldo positivo / saldo negativo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas; o paradoxo retroaptidões-neoesforços; o paradoxo amizade-debate; o fato paradoxal de
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a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial
lúcido.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; as tendências políticas inatas; a seriexocracia.
Legislogia: as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a somatofilia; a assistenciofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: as fobias em geral de origem paragenética.
Sindromologia: a síndrome da dispersão; a síndrome da conscin-trafar; a síndrome da
autossubestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Estocolmo; a síndrome
da mediocrização consciencial; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a retromania; a antiquomania; a megalomania; a fracassomania; a nostomania; a monomania; a egomania.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado multiexistencial.
Holotecologia: a parageneticoteca; a temperamentoteca; a ressomatoteca; a seriexoteca;
a mnemossomatoteca; a biografoteca; a intermissioteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia;
a Holossomatologia; a Parassemiologia; a Filiologia; a Seriexologia; a Holobiografologia; a Retrocogniciologia; a Materpensenologia; a Temperamentologia; a Intraconscienciologia; a Conscienciometrologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; 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 geneticista; o parageneticista.
Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; 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 geneticista; a parageneticista.
Hominologia: Homo sapiens parageneticus; o Homo sapiens antecessor; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens biotipologus; 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: autopesquisa paragenética androssomática = a investigação e diagnóstico das manifestações atuais da própria herança multimilenar realizadas pela conscin portando
soma do gênero masculino; autopesquisa paragenética ginossomática = a investigação e diagnóstico das manifestações atuais da própria herança multimilenar realizadas pela conscin portando
soma do gênero feminino.
Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica.
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Causa. Sob a ótica da Paraetiologia, a paragenética pessoal deriva, em primeira e última
instância, do paracérebro da consciência. O registro das experiências holobiográficas (holomemória) molda o holossoma da consciex (binômio psicossoma-mentalsoma), o qual é responsável por
servir de modelo para o neo-holossoma da conscin (polinômio soma-energossoma-psicossomamentalsoma).
Ciclo. No contexto da Seriexologia, o conjunto de experiências obtidas pela consciência
no neo-holossoma também influenciará, obviamente, o para-holossoma ao cabo da vida humana.
Desse modo, estudando-se o holossoma atual, a conscin tem chances de enxergar os vestígios holobiográficos da trajetória seriexológica pessoal.
Doenças. Considerando a Parapatologia, determinado holossoma com mau funcionamento por doenças, sequelas de acidentes ou predomínio de trafares, salvo condutas-exceção, indica vidas vividas aos trancos e barrancos ao longo da seriéxis.
Síntese. Atinente a Parassemiologia, a parte constituinte do holossoma e menos suscetível de erro de análise quanto à natureza do passado consciencial é a parapsicosfera consciencial,
síntese da pensenidade atual e reflexo do temperamento moldado multimilenarmente. Tal abordagem deve predominar ante o conjunto das demais variáveis de análise holossomática. Parapsicosfera: reveladora paragenética.
Cosmovisão. Com base na Autopesquisologia, eis ordenados alfabeticamente, dentre outros, 100 variáveis multifatoriais de análise da manifestação consciencial, capazes de expressar,
evidenciar e demonstrar a expressão paragenética de aspectos intra, inter e paraconscienciais na
vida atual:
01. Acidentes (accident proneness; predisposição energossomática).
02. Ademanes (trejeitos).
03. Aglutinação (autopolarização; Liderologia).
04. Ambidestrismo.
05. Amparabilidade (padrão).
06. Assedialidade (predomínio; padrão).
07. Associação de ideias (analogismo; comparações; metáforas).
08. Beligerância (raiva; truculência).
09. Biotipo (longilíneo; brevilíneo; normolíneo).
10. Birth marks (nevus; sinais de nascença).
11. Caprichos (infantilidades).
12. Carisma (charme; sex appeal).
13. Casal incompleto (retroconvivências).
14. Coordenação motora (habilidade manual; consciência corporal).
15. Cosmoeticidade.
16. Criatividade (chispa discernidora).
17. Deficiências físicas.
18. Dicionário cerebral (neuroléxicos).
19. Discurso (dicção; loquacidade; ideologias).
20. Doenças congênitas.
21. Doenças psiquiátricas.
22. Doenças somáticas.
23. Dragona parapsíquica (retroiniciações).
24. Educação (morigeração).
25. Esbregues (hesitações naturais).
26. Especialidade consciencial.
27. Estigmas grupocármicos.
28. Estigmas somáticos.
29. Estilo.
30. Etnia.
31. Excentricidade.
32. Expiação (depurações; purgações).
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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.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Fácies.
Família (grupocarmograma).
Fobias (medos; temores; pavores).
Força presencial.
Gemelidade (univitelínicos; bivitelínicos; xifópagos).
Gescons (produtividade intelectual; temas; estilo; posicionamentos).
Hábitos.
Hobbies.
Homossexualismo.
Humor (extroversão; introversão; depressão; autismo).
Ideias inatas (genopensenidade).
Idiossincrasias (alergias; intolerâncias; intoxicações).
Imperturbabilidade (autequilíbrio íntimo; autoconfiança).
Imunidade (Psiconeuroimunologia).
Índole (caráter).
Intelectualidade (mentalsomaticidade).
Interassistencialidade (temperamento doador; benignopensenidade).
Interprisões grupocármicas (recomposições; acertos; amortizações).
Inventividade (Heurística; originalidade).
Liderança (condução consciencial; exemplarismo).
Locus minoris resistentiae (weakest point).
Lucidez (autodiscernimento).
Macrossomaticidade (tipo; característica predominante; autoproéxis).
Malformações congênitas.
Manias (tendências nosográficas).
Marcha (deambulação).
Massa muscular (compleição física).
Materpensene (matriz pensênica).
Maxiprioridades (interesses magnos; autodileções).
Mecanismos de defesa do ego (MDE).
Memória (mnemossoma).
Mentalidade (ideologias; matriz pensênica).
Obesidade (mórbida; sobrepeso).
Paraperceptibilidade (sinalética).
Parapsicosfera (fulguração).
Pele (dermatoses; turgor).
Pensenidade-padrão (holopensene pessoal).
Polivalência (multitalentos).
Porão consciencial (primitividade consciencial; subcerebralidade; umbilicossoma).
Postura (porte; aplomb).
Precocidade (superdotação).
Preconceitos (apriorismoses).
Preferência afetiva (afinidades conscienciais; casamentos; duplismo).
Preferência gastronômica (paladar).
Preferência musical (sensibilidade).
Proéxis (senso de dever a cumprir).
Profissão (recomposição).
Provações (gargalos; travões; autossuperações).
Psicomotricidade (tendência; coordenação; Miologia).
Psiquismo (bradipsiqusimo; taquipsiquismo).
Pusilanimidade (medo; tibiez).
Retrossenha (predominância holobiográfica).
Sanidade (equilíbrio; saúde mental; saúde holossomática).
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99.
100.
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Semblante (cenho; olhar).
Singularidades (particularidades).
Temperamento (intraconsciencialidade).
Tipo sanguíneo (afinidades somáticas).
Tiques (motores; vocais).
Trafais (inexperiências).
Trafares (imaturidades).
Trafores (talentos).
Transafetividade (megafraternidade vivida).
Triscagem ocular (energossomaticidade).
Verponidade (vanguardismo; neofilia; neoparadigmas).
Vestimenta (indumentária habitual; uniformes).
Vícios (maus hábitos; taras).
Vitalidade (interação umbilicochacra-frontochacra).
Vocação (autotendências espontâneas).
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa paragenética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
04. Autopesquisa holocármica: Holocarmologia; Neutro.
05. Binomiologia holocármica: Holocarmologia; Neutro.
06. Doença retrossomática reincidente: Parageneticologia; Nosográfico.
07. Enriquecimento paragenético: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
09. Fácies retrocognitiva: Parageneticologia; Neutro.
10. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
11. Nosografia seriexológica: Parageneticologia; Neutro.
12. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
13. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
14. Paranamnese consciencial: Parassemiologia; Neutro.
15. Parassinal evolutivo: Parassemiologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISA PARAGENÉTICA, QUANDO PROFUNDA,
DETALHISTA E MADURA, PERMITE À CONSCIN LÚCIDA
DETECTAR E USAR, NA PRÁTICA, AS AUTOBVIEDADES
SERIEXOLÓGICAS ATÉ ENTÃO INSUSPEITAS E OCIOSAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para investigar as manifestações atuais
da própria herança multimilenar? Quais são as descobertas holobiográficas e holocármicas daí advindas? Qual a utilidade proexológica?
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AUTOPESQUISA RETROCOGNITIVA
(HOLOBIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa retrocognitiva é o ato ou efeito de a conscin lúcida investigar os detalhes concernentes às raízes seriexológicas, holobiográficas e paragenéticas pessoais
através da análise minuciosa da automanifestação pensênica, holossomática, etológica, parafenomênica, grupocármica, gesconológica e proexológica atuais (Autotemperamentologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, aut s,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no
Século XIII. O segundo elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás,
atrás”. Surgiu no mesmo Século XV. O termo cognitivo procede igualmente do idioma Latim,
cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar
conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Autanálise seriexológica. 2. Autoinvestigação retrocognitiva. 3. Autopesquisa seriexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa retrocognitiva, autopesquisa retrocognitiva inicial e autopesquisa retrocognitiva avançada são neologismos técnicos da Holobiografologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa biográfica. 2. Heteropesquisa retrocognitiva. 3. Pangrafia grupocármica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Retrocogniciologia Lúcida.
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; a origem do materpensene atual; o holopensene pessoal da continuidade holomnemônica consciente.
Fatologia: o conscienciograma plotando o seriexograma pessoal e grupal; a amarração
de pontas da manifestação consciencial no tempo e no espaço; a recuperação mnemônica atual
(Cerebrologia) das raízes holobiográficas pessoais expandindo a cosmovisão autopesquisística;
o incremento da própria holomaturidade a partir da análise crítica da Para-Historiologia Pessoal.
Parafatologia: a autopesquisa retrocognitiva; o aprofundamento conscienciométrico visando à retrocognoscibilidade lúcida; as investigações conscienciais atuais revelando a historicidade seriexológica pessoal; o ato de retomar, conscientemente, o fio da meada seriexológica pessoal através da autoconvergência pesquisística; a noção maior quanto à raiz holobiográfica das
tendências pessoais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo a homeostase cortical necessária à vivência das autorretrocognições autênticas; o holossoma refletindo
o próprio passado; o status da homeostase holossomática atual diagnosticando o patamar de saúde
consciencial (Parassemiologia Retrocognitiva); o autotemperamento (Intraconscienciologia) indicando retroatividades conscienciais (Experimentologia); a qualificação do temperamento da conscin enquanto unidade de medida da seriexometria (pessoal e grupal); a autopesquisa retrocogniti-
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va refletindo a autoparaprocedência e vice-versa; a dissolução dos nódulos holomnemônicos
a partir da interassistencialidade sincera; a facies retrocognitiva do neossoma catalisando o rapport com o grupo de retroconvivência (Interassistenciologia); a anatomização da rede convivencial diagnosticando as amizades raríssimas (Parassociogramologia); a complexificação das abordagens autopesquisísticas na personalidade consecutiva lúcida; o atacadismo nas automanifestações hodiernas permitindo à conscin lúcida alcançar a cosmovisão holobiográfica; a clarividência
facial permitindo a heteropesquisa retrocognitiva (Acoplamentologia); a autocrítica retrocognitiva
ampliando a responsabilidade proexológica e, consequentemente, a autonomia evolutiva da minipeça interassistencial (Interconscienciologia); as variáveis ego, grupo e policármicas da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o olhar seriexológico visando o domínio da Holocarmologia Aplicada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-retrocognição; o sinergismo retrocognição-precognição; o sinergismo seriéxis-proéxis; o sinergismo projeção lúcida recorrente–personalidade consecutiva consciente.
Principiologia: o princípio da manutenção cognitiva interexistencial.
Teoriologia: a teoria do estigma seriexológico (Parageneticologia).
Tecnologia: a técnica da intersecção holopensênica aplicada aos estudos seriexológicos
da retrossenha pessoal; a técnica da conscin-cobaia seriexológica.
Voluntariologia: os voluntários-pesquisadores das personalidades consecutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito maxiproexológico da lucidez seriexológica; o efeito cirúrgico da
revelação seriexológica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da cosmovisão holobiográfica; as neossinapses derivadas das verpons retrocognitivas.
Ciclologia: o ciclo holorressomático; o ciclo análise autoconscienciométrica–síntese
evolutiva–hipóteses seriexológicas.
Enumerologia: a autopesquisa paragenética; a autopesquisa holorressomática; a autopesquisa paracerebral; a autopesquisa para-histórica; a autopesquisa paracronológica; a autopesquisa holomnemônica; a autopesquisa seriexológica.
Binomiologia: o binômio holobiográfico ego (Intraconscienciologia)-biotipo (Holossomatologia).
Interaciologia: a interação interassistencialidade-holomnemossomaticidade; a interação retrocognitiva revelar-relevar.
Crescendologia: o crescendo lucidológico na seriéxis (Escala de Consciência Contínua).
Trinomiologia: o trinômio personalidade consecutiva–retroparassociograma–cosmovisão seriexológica.
Polinomiologia: o polinômio retrocognitivo dejaísmo-clarividência-projetabilidade-pangrafia.
Antagonismologia: o antagonismo Intrafisicologia / Comunexologia.
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 de o recurso da hipomnésia ressomática, ao apagar as lembranças perturbadoras, arrastar para o esquecimento as boas lembranças
associadas; o paradoxo paragenético androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no
androssoma.
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Legislogia: as leis seriexológicas da evolução.
Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a evolucioteca; a memorioteca; a analiticoteca; a parapercepcioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Multiexistenciologia; a Autopesquisologia; a Holomnemossomatologia; a Cronoevoluciologia; a Cosmovisiologia; a Holorressomatologia; 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 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: autopesquisa retrocognitiva inicial = a autoconscienciometria fornecendo hipóteses quanto à retrossenha pessoal; autopesquisa retrocognitiva avançada = a autoparaconscienciometria desencadeando a confirmação da identidade intermissiva pessoal.
Culturologia: a cultura da Seriexologia Lúcida.
Materpensene. No tocante à Autopesquisologia, a conclusão acerca das investigações
pessoais atuais demonstra, querendo ou não, a caminhada holobiográfica da consciência, condição responsável pela formação e consolidação do automaterpensene.
Esquadrinhamento. Segundo a Conscienciometria, a pesquisa dos vestígios seriexológicos deve atingir a identificação da retrossenha pessoal, ou seja, a essência holobiográfica da
consciência. Nesse sentido, a investigação deve abranger, pelo menos, 6 prismas, vertentes ou variáveis, listadas a seguir na ordem funcional:
1. Temperamentometria: o modo habitual de reagir, incluindo as tendências, dileções
e hábitos conscienciais (modus operandi, vivendi e raciocinandi) denunciando o automaterpensene seriexológico.
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2. Atributometria: os trafores, trafares e trafais denunciando, respectivamente, os acertos, os erros e as omissões ao longo do périplo evolutivo.
3. Grupocarmometria: os vínculos conscienciais, homeostáticos, amenos e nosográficos denunciando, a partir das companhias evolutivas afins, a localização no ciclo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
4. Parapercepciometria: os efeitos variegados das manifestações paraperceptivas
a partir do polinômio EV-sinalética-tenepes-epicentrismo-desperticidade denunciando o círculo
de paraconvivência (amparadores e assistidos) e a qualidade da autoparapsicosfera.
5. Proexometria: as insinuações holobiográficas a partir da identificação das diretrizes
da proéxis pessoal (trinômio aportes–cláusula pétrea–megagescon) denunciando a síntese extrafísica do paradever decidido no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
6. Para-Historiometria: o nível de rapport, interesse e afinidade com determinada época, período histórico ou acontecimento historiográfico marcante denunciando possível envolvimento pessoal ou grupal com tal situação.
Dissecção. Cada vertente acima pode ser destrinçada incessantemente visando encontrar
a etiologia seriexológica do materpensene pessoal.
Temário. No âmbito da Seriexometria, existem assuntos de grande relevância a serem
autopesquisados pelo agente retrocognitor teático interessado nos meandros do passado pessoal
e grupal. Nesse sentido, eis, dentre outros, 30 temas avançados listados alfabeticamente a fim de
ilustrar a diversidade de possibilidades e desafios investigativos:
01. Amizade raríssima (raízes).
02. Amparador da tenepes (retroconexões).
03. Autopolarização materpensênica (efeitos).
04. Casal incompleto cosmoético (equipin).
05. Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
06. Clímax intermissivo (Paralucidologia).
07. Comunex intermissiva (Paraprocedenciologia).
08. Densidade consciencial (paraidade).
09. Evoluciólogo(a) pessoal (identidade).
10. Família nuclear (laços grupocármicos).
11. Holomnemossomaticidade prática (paracerebralidade).
12. Interação equipin-equipex (representatividade).
13. Intertextualidade autolúcida (Autorrevezamentologia).
14. Magnoproéxis (megadesafio).
15. Materpensene duplista (duplocarma).
16. Mea maxima culpa seriexológica (Autocriticologia).
17. Para-Historiometria (Protagonismologia).
18. Paraidentidade intermissiva (retroassistidos).
19. Parassemiologia retrocognitiva (diagnóstico).
20. Parassociometria (parassociograma).
21. Personalidade consecutiva (auto e hetero).
22. Retrofôrmas holopensênicas (Holopensenometria).
23. Retromãe(s) (identificação).
24. Retroparagenética (Teleobiotipologia).
25. Retrossenha pessoal (Materpensenologia).
26. Retrovida crítica (parestigma).
27. Sanidade consciencial (Homeostática).
28. Sincronicidades retrocognitivas (interatividade).
29. Temperamentometria (Intraconscienciologia).
30. Vida pré-CI (voucher intermissivo).
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Síntese. De acordo com a Cosmovisiologia, em síntese, a autopesquisa retrocognitiva
propõe-se a abarcar, além do diagnóstico consciencial atual (Autoconscienciometrologia), as prováveis hipóteses paraetiológicas (seriexológicas) responsáveis por tal status momentosus. Diante
disso, a conscin atilada tem melhores condições para realizar as autoprescrições e o autencaminhamento maxiproexológico (Paraterapeuticologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa retrocognitiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
04. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
07. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
08. Crescendo escriba-neoverbetógrafo: Seriexologia; Homeostático.
09. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
10. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
11. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
12. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
13. Nódulo holomnemônico: Holomnemossomatologia; Neutro.
14. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

SEM SE CONHECER PROFUNDAMENTE HOJE (AUTOPESQUISOLOGIA), A CONSCIN INTERMISSIVISTA DIFICILMENTE ACESSARÁ AS CARACTERÍSTICAS, PECULIARIDADES
E MEMÓRIAS DE ONTEM (AUTORRETROCOGNICIOLOGIA).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem realizando, seriamente, a autopesquisa retrocognitiva? Há quanto tempo? Quantas peças do puzzle seriexológico pessoal e grupal já desvendou?
P. F.
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AUTOPESQUISA RETROCOGNITIVA DE
(AUTORRETROCOGNICIOLOGIA)

CAMPO

I. Conformática
Definologia. A autopesquisa retrocognitiva de campo é a técnica, o método, o procedimento científico, autoinvestigativo, exploratório, holobiográfico e evolutivamente útil, realizado
através da coleta de dados diretamente nos locais, ambientes e sítios históricos nos quais a conscin, homem ou mulher, possa ter vivenciado ressomas pregressas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição retro procede também do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”.
Apareceu no Século XV. A palavra cognitiva provém igualmente do idioma Latim, cognitum, de
cognoscere, “conhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901. O termo
campo vem do idioma Latim, campus, “campo; campina cultivada; planície; terreno plano; território; terreno extenso fora do povoado; assembleias do povo”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autopesquisa holobiográfica in loco. 2. Autexperimento retrocognitivo de campo. 3. Autopesquisometria de vidas passadas. 4. Pesquisa participativa de retrovidas.
5. Exumação auto-historiográfica presencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo campo:
campesino; campestre; campina; campinarama; campino; campismo; campo-nativo; camponês;
camponesa; campônia; campônio; campo-sujo; hipocampo; megacampo; microcampo; para-hipocampo; pró-campo; subcampo; supercampo.
Neologia. As 3 expressões compostas autopesquisa retrocognitiva de campo, autopesquisa retrocognitiva de campo inicial e autopesquisa retrocognitiva de campo avançada são neologismos técnicos da Autorretrocogniciologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisa retrocognitiva de campo. 2. Autopesquisa documental. 3. Pesquisa não participativa.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium a céu aberto; o Paraperceptarium dos sítios
históricos; o puzzle holobiográfico; o desenho do timeline multiexistencial pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autopesquisologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: Holomemória:
território inexplorado.
Citaciologia: – Na Conscienciologia, assim como na Arqueologia, não escavamos o passado com picaretas ou explosivos, mas sim com pinça, pincel e paciência (Wagner Alegretti, 1961–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomemória revisitada; os paleopensenes;
a paleopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; a fôrma holopensênica pessoal e grupal; a fôrma ortopensênica favorecendo a sintonia traforista com os locais; a fôrma patopensênica
potencializando a conexão trafarista com as culturas.
Fatologia: a autopesquisa retrocognitiva de campo; a revivescência calculada; os sítios
arqueológicos; a memória altissonante das paredes; as ruínas romanas espalhadas pela Europa; as
fortalezas do Languedoc, Sul da França; a Para-História viva de Tintagel (Inglaterra); as cidadelas
medievais da Espanha; os museus seculares; as igrejas energeticamente intransponíveis; os cemitérios energeticamente light; as viagens retrocognitivas da Academia Internacional da Consciên-
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cia (IAC); a reurbanização extrafísica; o turismo consciencial útil; as visitas técnicas; os especialistas substituindo os guias turísticos convencionais; os roteiros de viagem focados nas retroexistências; o cartógrafo consciencial construindo o mapa das próprias autorretrocognições; as assinaturas retropensênicas recolhidas no itinerário autopesquisístico; as pegadas anticosmoéticas
rastreadas; os pedágios multiexistenciais nas alfândegas; o salvo-conduto da ressoma homeostática em diferentes países e culturas; a multissecularidade palpável; os registros eternos resgatados;
o indício multiexistencial; os parceiros subumanos de retrovidas, notadamente os gatos; a evitação da condição de antepassado de si mesmo; a retrografopensenidade; o encaixe no molde holopensênico exigindo cautela do autoperquiridor; a precaução de não tomar para si a retrocognição
alheia; as falsas memórias; a confabulação; a interdição preventiva a locais promotores de repercussões patológicas ao pesquisador; as memórias encapsuladas; a seleção inteligente dos sítios visitados evitando museus sobre Inquisição, calabouços e áreas de confrontos sangrentos; os reencontros seculares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático durante o trabalho
de campo; a paracaptação retrocognitiva voluntária; as retrocognições extrafísicas promovidas
pelas projeções conscientes; o paracomitê de recepção; a extrapolação da autopesquisa da memória integral para o campo intermissivo; a parapsicoteca; as comunidades extrafísicas conectadas
a sítios para-históricos (exemplo: Tintagel-Pombal); a reurbanização em curso na Europa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paradiplomacia–turismo consciencial; o sinergismo fôrma holopensênica–labilidade parapsíquica; o sinergismo Para-Historiologia–Holobiografologia; o sinergismo Era da Fartura–Era da Holomemória.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado aos achados autopesquisísticos;
o princípio de duvidar das próprias certezas; o princípio do autorrevezamento multiexistencial;
o princípio de “quem procura acha”; o princípio de escrever para não esquecer.
Codigologia: o código da interconvivialidade nas excursões retrocognitivas coletivas;
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das retrocognições; a teoria da Holomemória; a teoria de 10 autorretrocognições sadias = 1 vida prévia autocomprovada.
Tecnologia: a técnica das autorretrocognições sadias; a técnica da heterocrítica cosmoética; a técnica da expansão das energias conscienciais (ECs); a técnica da assimilação simpática; a técnica da desassimilação simpática; a técnica de instalação do EV.
Voluntariologia: o voluntariado poliglota da Academia Internacional da Consciência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o Laboratório Conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito túnel do tempo das cidadelas medievais; o efeito atrator de sincronicidades do autopesquisador retrocognitivo de campo; o efeito da ousadia evolutiva na publicação dos achados; o efeito do dejaísmo no duplismo evolutivo.
Neossinapsologia: a desconstrução das sinapses fossilizadas.
Ciclologia: o ciclo cognição-precognição-retrocognição; o ciclo planejar-viajar-pesquisar-registrar-sintetizar-publicar; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: as retrobiografias; as retromemórias; os retrofatos; os retrossomas; os
retrocérebros; as retrossinapses; as retrovidas. Os idiotismos culturais; as idiossincrasias; os idiomas; os dialetos; os costumes; a gastronomia típica; a arte autóctone.
Binomiologia: o binômio investigar-checar; o binômio registrar-avaliar; o binômio desassombro-descoberta; o binômio investimento-recebimento.
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Interaciologia: a interação retrovidas–vida atual; a interação neopensene-retropensene; a interação memória-holomemória.
Crescendologia: o crescendo diáspora evolutiva–reagrupamento evolutivo; o crescendo
retrocognição sadia–dado autobiográfico confiável–certeza relativa sobre ressoma pregressa;
o crescendo bairrismo-nacionalismo-universalismo.
Trinomiologia: o trinômio renascimentos–retrocognições–pré-cognições; o trinômio
paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos; o trinômio abertismo–flexibilidade–concessão cosmoética do autopesquisador; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio avançado conscin atual–personalidade consecutiva–identidade extra (trio ínsito);
o trinômio retrobiografias–parabiografia–autobiografia atual; o trinômio pesquisar-relembrar-refletir.
Polinomiologia: o polinômio cognição-precognição-simulcognição-retrocognição.
Antagonismologia: o antagonismo falsas memórias / verdadeiras retrovivências; o antagonismo autopesquisa planificada / espontaneidade autoinvestigativa; o antagonismo leveza
holopensênica / densidade holopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais aprofundamento na autopesquisa das retropersonalidades, maior a necessidade de sobrepairamento profilático durante a investigação;
o paradoxo da investigação holomnemônica individual propiciar retrocognições grupais.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; o Estado Mundial; as políticas de
globalização; a União Europeia.
Legislogia: a lei do maior esforço no pinçamento da holobiografia.
Filiologia: a autopesquisofilia; a retrocogniciofilia; a cienciofilia; a metodofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a pesquisofilia; a retrofilia.
Fobiologia: a evitação da autopesquisofobia; a retrocognofobia.
Sindromologia: a síndrome da falsa memória.
Maniologia: a dromomania; a mania de adquirir antiguidades; a mania de comprar imãs
de geladeira em viagens.
Mitologia: o mito da inexistência da máquina do tempo.
Holotecologia: a biografoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a ressomatoteca;
a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a historioteca.
Interdisciplinologia: a Autorretrocogniciologia. a Seriexologia; a Holobiografologia;
a Paracronologia; a Para-Historiologia; a Autopesquisologia; a Pararquivologia; a Geopolítica;
a Parageopolítica; a Holomnemônica; a Transdisciplinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autorretrocognitora.
Masculinologia: o paracartógrafo; o autopesquisador; o agente retrocognitor; o psiquiatra inglês Arthur Guirdham (1905–1992).
Femininologia: a paracartógrafa; a autopesquisadora; a agente retrocognitora; a psicóloga estadunidense Helen Wambach (1925–1986).
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens idiossincraticus; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens investigator; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa retrocognitiva de campo inicial = a autoinvestigação de retrovidas in loco realizada a partir de intuições pessoais, desencadeando a primeira retrocognição
relativa a determinada ressoma; autopesquisa retrocognitiva de campo avançada = a autoinvestigação de retrovidas in loco alicerçada em retrocognições prévias, desencadeando consistente rede
de informações retrocognitivas.
Culturologia: a cultura das retrocognições salutares; a cultura dos modismos terapêuticos de vidas passadas; a cultura da Autopesquisologia da memória remota.
Taxologia. Sob a ótica da Parametodologia, eis, por exemplo, 5 instrumentos pesquisísticos utilitários à imersão retrocognitiva de campo, listados a seguir, em ordem alfabética:
1. Abertismo consciencial: o destemor autopesquisístico; a ausência de apriorismos; as
bebidas e pratos típicos; as manifestações culturais e artísticas (exceção: idiotismos culturais violentos a exemplo das touradas).
2. Caderno de campo: as anotações exaustivas e detalhadas; o diário do autopesquisador; a caderneta de capa dura; os registros em tempo real.
3. Mapeamento de trafores: os traços-força das cidades; a diversidade cultural respeitada; a conexão com os amparadores do local.
4. Pesquisa historiográfica: o levantamento biblio-historiográfico; a checagem histórica de fatos, corroborando parafatos; os roteiros turísticos; os guias de museus; os catálogos culturais.
5. Registros fotográficos e filmográficos: a câmera digital; a filmadora compacta;
o gravador portátil.
Tipologia. Consoante à Parapercepciologia, eis, em ordem alfabética, 5 tipos de parapercepções factíveis e dignas de nota no diário de campo do autopesquisador retrocognitivo:
1. Dejaísmos: a familiaridade percebida nos locais visitados; a certeza de já conhecer;
a cognição prévia de detalhes do ambiente na primeira visita.
2. Projeções conscientes: a projeção autorretrocognitiva assistida; a revivência de cenas
esclarecedoras no extrafísico; o acesso privilegiado à parapsicoteca.
3. Psicometria: a interação energética com os ambientes; a leitura da Para-História registrada nas ruínas; a desassim profilática.
4. Sinalética energética e parapsíquica: os retrossinais; os banhos energéticos confirmadores; os EVs espontâneos; a pressão energética em ambientes estigmatizados.
5. Sincronicidades: a fartura de sincronicidades antes, durante e após a excursão autopesquisística.
Holopensenologia. Sob os auspícios da Exemplologia, eis, em ordem alfabética, 3 exemplos de fôrmas holopensênicas diferenciadas, registradas por grupo de pesquisadores durante viagem retrocognitiva da IAC (Ano-base: 2008):
1. Béziers (cidade cátara, Languedoc, França): em 1209, milhares de cidadãos foram dizimados pela Cruzada Albigense, durante repressão ao movimento religioso conhecido por Catarismo. Padrão: pressão holopensênica nosográfica extrema.
2. Fiskars (cidade interiorana, Finlândia): pequena comunidade caracterizada pela abundância de fitoenergias, hidroenergias e escassez de energias conscienciais. Padrão: amplitude holopensênica homeostática máxima.
3. Tintagel (cidade litorânea, Cornualha, Inglaterra): sítios históricos mínimos (ruínas),
hidroenergias e aeroenergias fartas. Padrão: ambiguidade holopensênica, percebida por alguns
pesquisadores enquanto homeostática e por outros, neutra.
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Conviviologia. Sob a ótica da Interaciologia, eis, em ordem alfabética 5 atitudes e posturas facilitadoras da interação de autopesquisadores excursionando coletivamente durante viagem retrocognitiva técnica:
1. Bom humor. Reações bem humoradas a contratempos e temperamentos pessoais.
2. Cooperatividade. Cooperação e disciplina quanto a horários e regras do itinerário.
3. Criticidade. Discernimento na avaliação das autexperiências e evitação de generalizações simplistas.
4. Flexibilidade. Facilidade em interagir com diferentes povos e culturas.
5. Neofilia. Abertura para novos vínculos e vivências retrocognitivas.
Museologia. A visitação técnica e detalhista a museus é potencial agente propulsor de
retrocognições, a exemplo dos famosos British Museum (Londres, Inglaterra); Musée du Louvre
(Paris, França); Museo del Prado (Madri, Espanha); e Smithsonian Institution (19 museus nos
EUA).
Excursiologia. As viagens a outros países e culturas constituem valiosas janelas de oportunidades para a autopesquisa séria. Ainda assim, a maior jornada empreendida pela consciência
lúcida é devassar o próprio microuniverso 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 autopesquisa retrocognitiva de campo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
06. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
07. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
09. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
10. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
11. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
12. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
13. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
14. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

O AUTOPESQUISADOR RETROCOGNITIVO AUTOLÚCIDO
ACELERA A HISTÓRIA PESSOAL E GRUPAL, COMPONDO
PUZZLE HOLOBIOGRÁFICO ATRAVÉS DA CIENTIFICIDADE
PLANEJADA, DETALHISTA, COSMOÉTICA E EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem realizando autopesquisa diretamente nos
sítios históricos e para-históricos de prováveis retrovidas? Ou ainda desperdiça oportunidades de
turismo evolutivo útil?
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AUTOPESQUISA SINOLÓGICA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa sinológica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, analisar, examinar, observar, investigar, explorar, apreciar e aprofundar o autoconhecimento,
utilizando como recurso a cultura e a História Chinesa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.
O segundo elemento de composição sino deriva do idioma Latim Medieval, sina, “China”. O terceiro elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoinvestigação chinesa. 2. Autexperimentação sinológica. 3. Perquirição pessoal sinológica.
Neologia. As duas expressões compostas autopesquisa sinológica aproveitada e autopesquisa sinológica desperdiçada são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Desconhecimento sinológico. 2. Desinformação sinológica.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; as autopesquisas ad nauseam; os chineses
studies; o déjà-vu autorretrocognitivo; a identificação do rastro pensênico in loco.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao foco pesquisístico na Sinologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autopesquisas sinológicas; a pesquisa da autopensenidade; o holopensene sinológico transformado em materpensene de autopesquisa; os rastros retropensênicos estabelecidos no passado, fixando os genopensenes atratores da China; a acumulação de associações pensênicas do País Vermelho.
Fatologia: a autopesquisa sinológica; a autocognição sinológica; a leitura reflexiva conduzindo à China; a importância da autonomia na pesquisa independente; as interrelações interdisciplinares; a criação do hábito pesquisístico; as rotinas e sub-rotinas entrosadas; a prioridade de
leitura e investigação decidida pelo leitor em função da necessidade da autopesquisa sinológica;
o ato de fazer uso da intencionalidade cosmoética, na pesquisa, abrindo as portas para as demais
avaliações racionais; o dicionário cerebral sobre a Sinologia; o autoconhecimento motivando
o autodidatismo sobre a China; o exercício da autopesquisa constante; a heterocrítica sendo elemento de autopesquisa; o impacto da autopesquisa promovendo a recuperação de cons sinológicos; a necessidade da manutenção de rotina organizada; o apoio do grupocarma durante a pesquisa bibliográfica; o tino prático quanto ao detalhismo; o idioma e grafologia chinesa; o intercâmbio
entre a China e 192 países através do Instituto Confúcio fazendo a intermediação cultural e idiomática; a Enciclopédia Yongle (1403–1425) com originais de 11.095 volumes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações extrafísicas orientadoras da autopesquisa; a observação de consciexes com pararrostos chineses através da clarividência facial; a psicometria pela análise dos objetos chineses; o parassociograma de
personalidades chinesas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergismo arrogância-autoritarismo na ditadura chinesa.
Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da descrença (PD); o princípio
da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética do pesquisador.
Teoriologia: a teoria centrípeta.
Tecnologia: a técnica da Acupuntura; a necessidade da técnica consciencioterápica de
autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autocura; a adoção da técnica da circularidade
nas autopesquisas sinológicas; a técnica do aproveitamento dos estudos.
Voluntariologia: o paravoluntariado das reurbanizações; o voluntário tenepessista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível da Arqueologia;
o Colégio Invisível da Parapesquisologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia.
Efeitologia: o efeito das associações de ideias; o efeito do turismo realizado na China;
a descoberta seriexológica como efeito do puzzle pesquisístico.
Neossinapsologia: as reciclagens intraconscienciais promovendo neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio princípio da descrença–autopesquisa; o binômio admiração-discordância aplicado à pesquisa; o binômio começar-sustentar aplicado à autopesquisa.
Crescendologia: o crescendo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autevocação-autocompreensão; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio autopesquisa-ordenação-enumeração; o trinômio investigar-compreender-acompanhar.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-heteropesquisa-parapesquisa-multipesquisa;
o polinômio autopesquisa-autorreeducação-autorreciclagem-autoprodutividade.
Antagonismologia: o antagonismo conexão assediadora multissecular / desconexão desassediadora tenepessística.
Politicologia: a política confucionista da benevolência.
Legislogia: a lei da tortura; as leis autolibertárias.
Fobiologia: a neofobia; a critifobia; a autofobia; a ginofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose; a síndrome do
herói.
Maniologia: a mania chinesa de cuspir no chão.
Mitologia: a queda dos mitos milenares por meio da autopesquisa.
Holotecologia: a sinoteca; a aforismoteca; a analiticoteca; a historioteca; a videoteca;
a filosofoteca; a turismoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Culturologia; a Sinologia; a Historiologia;
a Arqueologia; a Medicinologia; a Idiomaticologia; a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Acupunturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autopesquisadora; a conscin intelectual; a conscin organizadora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autocobaia; o colecionador
intelectual; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o escritor; o intermissivista; o projetor
consciente; o sinólogo.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autocobaia; a colecionadora
intelectual; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a escritora; a intermissivista; a projetora
consciente; a sinóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens sociologicus; o Homo
sapiens paraethologus; o Homo sapiens paragruppalis; o Homo sapiens etnophobicus; o Homo
sapiens projector; o Homo sapiens autoparaprocedens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa sinológica aproveitada = aquela geradora de gescons e recins; autopesquisa sinológica desperdiçada = aquela negligenciada, inibidora de reciclagens existenciais.
Culturologia: a cultura da autopesquisa científica; a autopesquisa como profilaxia para
as mimeses culturais; a cultura revivalista chinesa; a cultura da Medicina Tradicional Chinesa;
a cultura alimentar chinesa; a cultura do conhecimento passado de pai para filho.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopesquisa sinológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acuponto: Energossomatologia; Homeostático.
02. Acupuntura: Holossomatologia; Neutro.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
06. Autopensenização analógica: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
09. China: Intrafisicologia; Neutro.
10. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
12. Leitura: Leiturologia; Neutro.
13. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
14. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
15. Sinoteca: Culturologia; Neutro.

A AUTOPESQUISA SINOLÓGICA CONSTITUI FERRAMENTA
IMPORTANTE AOS INTERESSADOS NA EXPANSÃO RETROCOGNITIVA SERIEXOLÓGICA TENDO EM VISTA O AUTOCONHECIMENTO COSMOVISIOLÓGICO E O COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se autopesquisou sobre a possibilidade de ter
conexão com a China? Qual ferramenta utiliza para confirmar tal hipótese?
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.;
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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
1.095.
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 81 e 651.

A. R.
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AUTOPESQUISA TRAFOROLÓGICA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisa traforológica é o ato ou processo de a própria consciência
investigar, identificar, definir, analisar e compreender os traços-força (trafores), talentos, atributos,
predicados, aptidões, virtudes, competências ou qualidades positivas pessoais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no
Século XIII. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século
XVI. A palavra força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século XIII.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Pesquisa dos autotrafores. 2. Exame dos autopotenciais. 3. Escrutínio dos autopredicados. 4. Autesquadrinhamento traforológico.
Neologia. As 4 expressões compostas autopesquisa traforológica, autopesquisa traforológica básica, autopesquisa traforológica intermediária e autopesquisa traforológica avançada são
neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Insciência traforológica. 2. Autopesquisa trafarológica. 3. Exame dos
autotrafares. 4. Pesquisa dos autotrafais.
Estrangeirismologia: o investimento ad aeternum na ampliação da autocognição acerca
dos autotrafores; o desenvolvimento da expertise pessoal para auxiliar os demais a partir do know
how obtido com a autopesquisa; a self-awareness traforológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância evolutiva da pesquisa dos trafores e atributos conscienciais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todos temos
trafores. Habituemo-nos aos trafores. Apliquemos nossos trafores. Aperfeiçoemos nossos trafores.
Citaciologia: – Para se ter talento é necessário estarmos convencidos de que o temos
(Gustave Flaubert, 1821–1880). Muitas vezes o problema não é o de se não ter talento, mas apenas o de se não saber ter. Porque uma coisa é ter qualidades e outra ter o instinto da sua exata
aplicação (Vergílio Ferreira, 1916–1996).
Ortopensatologia: – “Evolução. A evolução da consciência é dinamizada quando o talento natural é casado com a autopesquisa contínua”.
II. Fatuística
Pensenologia: o desenvolvimento do holopensene pessoal traforista; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autopesquisa traforológica; a escolha inteligente de iniciar a autopesquisa
pela abordagem aos autotrafores; a pesquisa dos talentos atravancada pela autoincapacidade de
nomear as próprias qualidades positivas; a sensação de subnível evolutivo devido à ausência de
autopesquisa e / ou autocrítica cosmoética relativa aos autotrafores; as dúvidas proexológicas causadas pela insciência quanto aos próprios trafores; o aproveitamento cosmoético de recursos
e oportunidades favoráveis à autopesquisa traforológica; o esquadrinhamento dos talentos pessoais

Enciclopédia da Conscienciologia

3709

a partir das ações cotidianas; a análise das tendências infanto-juvenis; a análise das autopredileções; a análise do grupocarma familiar; a análise dos aportes proexológicos; a análise dos êxitos
pessoais; a análise das escolhas profissionais; o levantamento das qualidades positivas pessoais
a partir da análise das afinidades com outras consciências; os autesclarecimentos quanto à utilização dos pontos fortes pessoais obtidos a partir da heterobservação; o exame da interconexão entre
os autotrafores; a percepção das nuances dos traços pessoais; a compreensão quanto à aplicabilidade dos próprios trafores; o fortalecimento do ego; o aumento da resiliência proporcionado pelo reconhecimento e utilização evolutiva das qualidades positivas pessoais; a autopesquisa traforológica indicando os trafares a serem prioritariamente reciclados; a conversão dos autopotenciais em
rendimento evolutivo; a transformação de aprendizados e superações pessoais em oportunidades
de interassistência; os ganhos oriundos do reconhecimento dos próprios traços-força; o engajamento deliberado em atividades cosmoéticas propiciadoras da aplicação máxima dos trafores pessoais, em especial do automegatrafor; a autopesquisa traforológica ao modo de investimento essencial à definição da autossingularidade interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação dos
cons intermissivos; a correlação dos parafatos com os autotrafores; o esbregue intermissivo podendo ocasionar a repressão dos autotrafores mal utilizados em vidas anteriores; os insights advindos
dos amparadores extrafísicos, providenciais à autopesquisa traforológica; as extrapolações traforológicas promovidas pela equipex, indicadoras de neopatamar da aplicação dos autopotenciais;
as vivências extrafísicas indicadoras de autotrafores; as autorretrocognições evidenciadoras de
qualidades pessoais positivas; a assistência aos bolsões extrafísicos de consciexes autovitimizadas
através do autexemplo traforista; as disciplinas do Curso Intermissivo (CI) dedicadas ao estudo da
Autotraforologia; os recursos extrafísicos úteis à autopesquisa traforológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo voluntariado-autoconscienciometria; o sinergismo autopesquisa traforológica–Amparologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução consciencial;
a utilização do princípio da autobenignidade nas avaliações pessoais.
Codigologia: o autotraforismo ao modo de cláusula do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas; a teoria da Psicologia Positiva; a teoria das
inteligências múltiplas; o 1% de teoria impactando positivamente nos 99% da prática autopesquisística.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do registro autobiográfico; as técnicas de análise
conscienciométrica; a técnica do autoinventariograma; a técnica da conscin-cobaia voluntária;
a técnica do gráfico conscienciométrico; as técnicas para autorreflexão; as técnicas de recepção
de insights extrafísicos; a técnica do cosmograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica da impactoterapia.
Voluntariologia: o trabalho voluntário oportunizando o reconhecimento e a qualificação
dos autotrafores; a condição, em geral improdutiva e superficial, de voluntariar em diversas frentes simultaneamente; as atividades do voluntariado conscienciológico alicerçadas no automegatrafor.
Laboratoriologia: a análise criteriosa do labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;
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o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível
da Parageneticologia.
Efeitologia: o efeito Dunning-Kruger; os efeitos holossomáticos da autopesquisa traforológica; os efeitos recinológicos da identificação dos autotrafores; os efeitos conviviológicos da
ampliação do autotraforismo; os efeitos interassistenciológicos e autoproexológicos da utilização
evolutiva dos talentos pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autopesquisa traforológica.
Ciclologia: o ciclo regressivo errofobia–autexperimentofobia–insciência autotraforológica; o ciclo estudo-identificação-definição-análise-compreensão-aplicação-qualificação; o ciclo
autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo vivência-autorreflexão-autocompreensão-aprendizagem; o ciclo autoconscienciométrico autavaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação.
Enumerologia: a pesquisa inicial dos autotrafores; a pesquisa aprofundada dos autopredicados; a pesquisa do automegatrafor; a pesquisa da aplicabilidade dos traços-força pessoais;
a pesquisa dos travões autotraforológicos; a pesquisa das correlações autotraforológicas; a pesquisa com foco na qualificação das autocompetências.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio modéstia-autotraforismo.
Interaciologia: a interação autoparagenética–genética–aportes mesológicos–oportunidades intrafísicas; a interação autotrafores–valores pessoais.
Crescendologia: o crescendo autexperimentação reflexiva–autocognição traforológica–
–autodiscernimento traforológico–autoposicionamento proexológico.
Trinomiologia: o trinômio valores intermissivos–autotrafores–autorretribuições; o trinômio talento-trabalho-tenacidade aplicado aos autempreendimentos evolutivos.
Polinomiologia: o polinômio autotraforismo–autocompreensão–autoconfiança–autoceticismo otimista cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo humildade / autotraforismo; o antagonismo pusilanimidade / autopesquisa traforológica; o antagonismo vaidade / autotraforismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o autodesconforto poder propiciar informações sobre os
autotrafores; o paradoxo de todo megatrafor derivar de imensa multidão de arrependimentos.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a amparofilia; a autorreflexofilia; a autodiscernimentofilia; a autexperimentofilia; a reciclagem da trafarofilia.
Fobiologia: a autocognofobia; a traforofobia; a neofobia; a errofobia; o medo de ser avaliado pelos demais (fobia social); a aversão de assumir responsabilidades (compromissofobia).
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome narcísica; a síndrome
do impostor; a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome da apriorismose; a síndrome do
autotrafarismo; a síndrome do ostracismo paragenética.
Maniologia: a mania de enxergar-se predominantemente pelo viés trafarista; a egomania;
a algomania; a doxomania; a fracassomania; a megalomania; a sofomania.
Mitologia: o mito da consciência perfeita; os mitos religiosos solapadores da autestima
e dificultadores da autopesquisa traforológica.
Holotecologia: a biografoteca; a conscienciometroteca; a experimentoteca; a lexicoteca;
a pesquisoteca; a terapeuticoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Atributologia; a Autoconscienciometrologia;
a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Autotraforologia; a Autoparageneticologia; a Holossomatologia; a Proexologia; a Psicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca inconsciente; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o aprendiz; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o autopesquisador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o exemplarista; o intermissivista; o inversor existencial; o líder; o parapedagogo; o parapercepciólogo; o parapreceptor; o preceptor; o proexista; o proexólogo; o professor; o professorando; o reciclante existencial; o reeducador; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o evoluciólogo; o teleguiado extrafísico; o Serenão; o tenepessista.
Femininologia: a aprendiz; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a autopesquisadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a exemplarista; a intermissivista; a inversora existencial; a líder; a parapedagoga; a parapercepcióloga; a parapreceptora; a preceptora; a proexista; a proexóloga; a professora; a professoranda; a reciclante existencial; a reeducadora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a evolucióloga; a teleguiada extrafísica; a Serenona; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo
sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa traforológica básica = o processo de investigar, identificar
e listar os trafores pessoais; autopesquisa traforológica intermediária = o autexame conscienciométrico através da análise das duas mil questões do livro Conscienciograma; autopesquisa traforológica avançada = o processo de correlacionar os autotrafores, em especial o megatrafor, com
os valores evolutivos pessoais e as necessidades de autorretribuição proexológica.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura do traforismo.
Travões. Pela Autassediologia, eis 10 exemplos de travões dificultadores ou sabotadores
da autopesquisa traforológica, listados em ordem alfabética:
01. Autexperimentofobia. Furtar-se às autexperimentações evolutivas, propiciadoras
do contato e da compreensão acerca da Traforologia Pessoal.
02. Autocogniciofobia. Evitar a autopesquisa pelo medo de conhecer detalhes da intraconsciencialidade ou da holobiografia pessoal.
03. Banalização. Desvalorizar os trafores pessoais, em especial os mais desenvolvidos,
pela crença equivocada de serem predicados comuns a qualquer consciência.
04. Comparação anticosmoética. Menosprezar os autotrafores devido à comparação
anticosmoética com outra conscin ou consciex, cujos traços-força são mais desenvolvidos.
05. Inveja. Cobiçar os talentos dos demais, alienando-se quanto à importância, extensão
e aplicabilidade das próprias qualidades positivas.
06. Perfeccionismo. Negar a existência de determinado trafor pessoal em virtude da ocorrência de erros ao utilizá-lo, ou devido ao fato de o traço-força não suprir as autexpectativas irreais.
07. Síndrome do impostor. Desconsiderar, desqualificar ou contrapor elogios e outras
formas de reconhecimento diante da realização de ações pessoais exitosas, devido ao fato de não
se considerar merecedor(a) do sucesso alcançado.
08. Trafarismo. Observar a si e aos demais predominantemente pelo viés trafarista.
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09. Traumas. Esquivar-se do enfrentamento de traumas da existência atual ou de vidas
intrafísicas pretéritas causadores do embotamento dos autotrafores.
10. Vaidade. Vangloriar-se dos autotrafores, supervalorizando qualidades e feitos pessoais.
Ferramentas. Pela Autopesquisologia, eis 13 técnicas, recursos ou ferramentas úteis
à pesquisa dos autotrafores, listados em ordem alfabética:
01. Autorreflexão. Manter o hábito de refletir sobre as próprias vivências, com objetivo
de ampliar a autocognição acerca da Traforologia Pessoal. Consiste em registrar e analisar as autexperiências e extrair, dos fatos e parafatos, os traços e atributos pessoais manifestados.
02. Bibliografia. Estudar temas relacionados à Traforologia e aos trafores pessoais, em
obras de referência da Conscienciologia e da Ciência Convencional. A expansão da base teórica
pessoal aprimora a capacidade de identificação e compreensão dos autotalentos. Estudo: eis tudo.
03. Biografias. Pesquisar biografias, visando conhecer, compreender e / ou promover
cotejos entre os autotrafores e os traços-força das conscins biografadas.
04. Consciencioterapia. Engajar-se em atendimentos consciencioterápicos individuais
ou grupais na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), visando enfrentar e superar
travões ou irracionalidades pessoais relacionados à autopesquisa traforológica.
05. Conscin-cobaia. Tornar-se conscin-cobaia em eventos da Associação Internacional
de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS). Os campos conscienciométricos e as intervenções dos docentes e demais participantes dos cursos favorecem a identificação, metria e / ou
compreensão acerca dos próprios traços conscienciais.
06. Cosmogramas. Pesquisar exemplos ou nuanças de qualidades conscienciais positivas através da utilização de cosmogramas.
07. Dicionários. Pesquisar a definição dos traços-força pessoais em diversos dicionários. A pesquisa lexicológica propicia importantes subsídios ao exame dos autotrafores.
08. Feedback. Solicitar, com abertismo e despojamento, a heterocrítica dos compassageiros evolutivos, nos diversos contextos da vida multidimensional. Trafores pessoais, em especial os
mais desenvolvidos, apresentam-se em momentos e situações cotidianas variadas.
09. Filmografia. Pesquisar exemplos de características humanas positivas através da
análise de personagens de filmes ficcionais ou com base em fatos reais.
10. Grupocarma. Realizar heteropesquisa do grupocarma nuclear, especialmente dos
pais. Convém avaliar, ao menos, os valores, trafores e trafares parentais.
11. Laboratórios. Promover experimentos laboratoriais, em locais propícios à autopesquisa.
12. Parafenômenos. Pesquisar autotrafores a partir da ocorrência de parafenômenos,
por exemplo, projeções conscienciais, retrocognições ou captação de inspirações extrafísicas.
13. Voluntariado. Utilizar as oportunidades propiciadas pelo voluntariado, tanto na Socin quanto na Conscienciologia, para investigar, identificar e mensurar autotrafores.
Características. Pela Autotraforologia, eis 6 características evidenciadoras da existência
e aplicação dos autotrafores, listadas em ordem alfabética:
1. Aprendizagem rápida: habilidades, procedimentos e conteúdos aprendidos de modo
rápido e, aparentemente, com pouco autesforço.
2. Emoções positivas: ocorrência de bem-estar, alegria, júbilo ou satisfação ao realizar
ação ou atividade específica.
3. Êxito: constante obtenção de resultados satisfatórios em determinada área de atuação
pessoal, profissional ou do voluntariado.
4. Irresistibilidade: interesse sobrecomum e frequente, por vezes irresistível, em contribuir, auxiliar ou se disponibilizar para a atuação em atividades ou áreas específicas.
5. Megafocagem: envolvimento ou engajamento pessoal profundo ao desempenhar certo
trabalho ou afazer, ao ponto de se desconectar das próprias necessidades fisiológicas ou dos estímulos externos.
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6. Reconhecimento: ocorrência de elogios espontâneos e outras formas de reconhecimento por parte dos demais, em virtude do êxito pessoal em determinado campo de atuação.
Hipóteses. De maneira análoga a qualquer pesquisa científica, a autopesquisa traforológica tem, como base, a proposição de hipóteses, as quais necessitam ser realística e criteriosamente confrontadas com os fatos e parafatos vivenciados pela própria conscin.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopesquisa traforológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Banalização dos autotrafores: Traforologia; Nosográfico.
06. Crescendo trafarismo-traforismo: Recexologia; Neutro.
07. Efeito da aplicação dos autotrafores: Traforologia; Homeostático.
08. Extrapolacionismo de trafores: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Identificação do trafor: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Limite autoimposto: Pensenologia; Nosográfico.
11. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
13. Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.
14. Trafor desassediador: Traforologia; Homeostático.
15. Trafor ocioso: Traforologia; Neutro.

A AUTOPESQUISA TRAFOROLÓGICA É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A AMPLIAÇÃO DA AUTOCOGNIÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS
E CATÁLISE DO PROCESSO EVOLUTIVO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se em qual patamar da autopesquisa
traforológica? Quais proveitos evolutivos vem auferindo com a pesquisa dos próprios talentos?
Bibliografia Específica:
1. Buckingham, Marcus; & Clifton, Donald O.; Descubra seus Pontos Fortes (Now, Discover your Strenghs
Finders); 270 p.; 8 caps.; 61 enus.; 12 refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 55 a 82.
2. Colvin, Geoff; Desafiando o Talento (Talent is Overrated); revisora Silvana Marli de Souza Fernandes;
trad. Helena Londres; 287 p.; 11 caps.; 66 refs.; 3 enus.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Globo; São Paulo, SP; 2009; páginas 72
a 109.
3. Gladwell, Malcolm; Fora de Série (Outliers); revisores Ana Grillo, Isabella Leal; & Sérgio Bellinello Soares; trad. Ivo Korytowski; 283 p.; 2 partes; 9 caps.; 4 gráfs.; 4 ilus.; 9 tabs.; 85 notas; 7 websites; 75 refs.; 9 enus.; 21 x 14
cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 39 a 67.
4. Portella, Mônica; Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida: Propostas e Técnicas da Psicologia
Positiva; revisores Ivia Machado; & Hebe Goldfeld; 302 p.; 9 caps.; 64 enus.; 75 ilus.; 55 tabs.; 99 refs.; 3 anexos; 21 x 14
cm; br.; Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 102
a 125.
5. Seligman, Martin E. P.; Felicidade Autêntica (Authentic Happiness); revisores Alice Dias; & Raquel Corrêa; trad. Neuza Capelo; 460 p.; 3 partes; 14 caps.; 51 enus.; 12 x 16 cm; br.; Ponto de Leitura; Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 240 a 242.
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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 655
e 1.062.
7. 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 182, 335 e 336.
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AUTOPESQUISOFILIA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopesquisofilia é a motivação, a tendência, a afinidade, a disposição,
o gosto, o abertismo e a priorização evolutiva da conscin lúcida em autoconhecer-se, com sinceridade cosmoética, buscando promover reciclagens intraconscienciais permanentes libertárias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no
Século XIII. O segundo elemento de composição filia provém do idioma Grego, philos, “amigo;
querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no
Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autopesquisa prazerosa. 2. Motivação autopesquisística. 3. Tendência autopesquisística natural. 4. Despojamento autoinvestigativo. 5. Autabertismo consciencial.
6. Neofilia intraconsciencial. 7. Autorrecinofilia.
Neologia. O vocábulo autopesquisofilia e as duas expressões compostas autopesquisofilia superficial e autopesquisofilia profunda são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisofilia. 2. Desmotivação autopesquisística. 3. Autengano. 4. Inépcia autopesquisística. 5. Fechadismo consciencial. 6. Antiautopesquisa. 7. Autorreciclofobia. 8. Autopesquisofobia.
Estrangeirismologia: o new feeling pessoal; a open mind; o moto continuum autopesquisístico; o follow up continuado da autopesquisa; a self-investigation; o autexame lato sensu;
o upgrade das autocomprovações pesquisísticas; o Autopesquisarium; o Autopensenarium; o Autoconfrontarium enquanto laboratório de autopesquisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade autopesquisística.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pesquisas
derrubam mitos. Autopesquisas superam fobias. Crença, não. Autopesquisa. Autopesquisofilia
desenvolve hiperacuidade. Autopesquisofilia: Autodescrenciologia Teática. Autopesquisofilia:
imersão intraconsciencial. Autopesquisofilia: autassistência evolutiva. Autopesquisofilia: autenfrentamento multiexistencial. Autopesquisa amplia horizontes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os autopensenes; a autopensenidade; os intrapensenes; a intrapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a flexibilização pensênica; a manutenção do holopensene focado na autopesquisa; a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes
autopesquisísticos; a profilaxia das manifestações pensênicas patológicas; a expansão do holopensene científico; o ato de pensenizar grande.
Fatologia: o interesse genuíno pela autopesquisa; o microuniverso consciencial como
ponto de partida da autopesquisa; a teática da autopesquisa; a cientificidade autopesquisística;
a autopesquisofilia catalizando a reeducação consciencial; a autopesquisofilia sendo traço-força
(trafor) da consciência priorizadora da evolução; a autopesquisa levada às últimas consequências
evolutivas; o esquadrinhamento intraconsciencial; a dinamização evolutiva pela autopesquisa;
a autavaliação constante da autoprodutividade; a vocação natural pela pesquisa em geral; a ampli-
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ação da cosmovisão pessoal; a investigação quanto ao aproveitamento do tempo e das oportunidades evolutivas; a baixa autestima inibidora da autopesquisa; a postergação da organização das
pesquisas pessoais; a autoconscienciometria; a autoconsciencioterapia; as autodesrepressões multimilenares através da autopesquisa; a substituição dos autodogmas pela cientificidade; a desconstrução das ideias anacrônicas; a superação da autoconflituosidade desencadeada pela autopesquisa
teática; a antivitimização; a autestima cosmoética; o emprego otimizado dos recursos mentaissomáticos; a utilização prolífica dos artefatos do saber; o discernimento maduro para aproveitar as
oportunidades, companhias e ambientes acessíveis no momento evolutivo presente; o privilégio
da convivialidade na Cognópolis; a autopaciência evolutiva; a inteligência evolutiva (IE) aplicada
ao ato de acelerar a própria História Pessoal; o ato de expor o próprio labcon interassistencialmente; o autenfrentamento da holobiografia pessoal; a coragem para evoluir; as novas autopercepções; a surpreendência com a descoberta de autotrafores subutilizados; a otimização da recuperação de cons; a publicação dos achados autopesquisísticos; o macrouniverso como fonte de expansão da autopesquisa; o Holociclo, megalaboratório de autodesassédio mentalsomático ajustando as pesquisas pessoais; a Holoteca sendo o inicío e fim de toda pesquisa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a neofilia paradigmática; o abertismo parapsíquico; as inspirações extrafísicas orientadoras das autopesquisas; os
parafatos evidentes na parapesquisa; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o amparo extrafísico de função nas autopesquisas; as verpons da parapsicoteca; as vivências
parapsíquicas retrocognitivas; a autopesquisa promovendo o desassédio de consciexes; as deslavagens paracerebrais multímodas; a força de atração entre o pesquisador e as obras prioritárias
à pesquisa; o rapport parapsíquico entre o pesquisador e o tema estudado; a parapercepção de
consciexes antagônicas à autopesquisa; a sustentabilidade autopesquisística, energética e interassistencial às companhias extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo taquipsiquismo–paciência pesquisística; o sinergismo
senso pesquisístico–senso parapesquisístico; o sinergismo autopesquisa-neocognição; o sinergismo cosmoético dos esforços na autopesquisa; o sinergismo pesquisador veterano–pesquisador
calouro; o sinergismo de consciências estudando-refletindo-debatendo-publicando a mesma temática; o sinergismo interdimensional aplicado às autopesquisas.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado às técnicas de autopesquisa; o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da teática pesquisística; o princípio da incerteza
aplicado às autopesquisas; o princípio da autopesquisa ser norteadora da incorruptibilidade evolutiva; o princípio da Pesquisologia Interassistencial; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as autopesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) elaborado a partir da autopesquisa.
Teoriologia: a teoria da exaustividade pesquisística; a teoria de “quem pesquisa acha”;
a teoria e a vivência da neutralidade pesquisística.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas conscienciométricas;
as técnicas da autodeterminação; a técnica da introspecção sadia; a técnica da exaustividade;
a técnica da circularidade; a técnica da autossustentabilidade pesquisítica.
Voluntariologia: a conscin autorganizada levando de eito as atividades do voluntariado
e da autopesquisa; o continuísmo no voluntariado; o voluntário autopesquisador interassistencial compartilhando pesquisas.
Laboratoriologia: os laboratórios de autopesquisa nos campi conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; os Colégios Invisíveis dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos sadios das deslavagens paracerebrais multímodas; os efeitos homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente.
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Neossinapsologia: as neossinapses reeducativas; a substituição das retrossinapses trafaristas por neossinapses traforistas; a qualificação da rede neossináptica; a conquista de neossinapses autevolutivas; as neossinapses derivadas da autodeterminação pesquisística; o apreço pela formação continuada de neossinapses; o desenvolvimento de neossinapses motivadoras da autopesquisa.
Ciclologia: o ciclo virtuoso da pesquisa observar-anotar-debater-reescrever-publicar;
o ciclo ideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo do continuísmo autopesquisístico; o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo pesquisa-produtividade; o ciclo evolutivo construção-desconstrução-reconstrução das autocognições; o ciclo da autoinvestigação.
Enumerologia: a caneta sempre à mão; o bloco de apontamentos; as folhas de anotações; a planilha de registro; o caderno de pesquisa de campo; o gravador; o laptop pessoal. A afinidade com a autopesquisa; a curiosidade sadia autopesquisística; a assiduidade autopesquisística; a continuidade autopesquisística; a perspicuidade autopesquisístisca; a paraperceptibilidade
autopesquisística; a falseabilidade da autopesquisa.
Binomiologia: o binômio autopesquisas-heteropesquisas; o binômio Curiosologia-Pesquisologia; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio suposição-comprovação; o binômio
Autopesquisologia-Experimentologia; o binômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia;
o binômio pesquisa intrafísica–pesquisa extrafísica.
Interaciologia: a interação consciência pesquisadora–objeto de pesquisa.
Crescendologia: o crescendo autopesquisas-autodescoberta; o autocompromisso com
o crescendo da qualificação da pesquisa pessoal; o crescendo autopesquisa-autexposição-interassistência; o crescendo senso pesquisístico–senso parapesquisístico; o crescendo pesquisador–
–autor publicado; o crescendo cientificidade-autocientificidade.
Trinomiologia: o trinômio Pesquisologia-Autopesquisologia-Holopesquisologia; o trinômio autodisposição–autopesquisa–autodeterminação evolutiva; o trinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia; o trinômio pesquisístico Intraconscienciologia-Interconscienciologia-Extraconscienciologia.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio Pesquisologia-Argumentologia-Debatologia-publicação; o polinômio autopesquisa-autorreflexão-recéxis-recin.
Antagonismologia: o antagonismo autopesquisa / heteropesquisa; o antagonismo pesquisofilia / pesquisofobia; o antagonismo autopesquisador teórico / autopesquisador teático;
o antagonismo postura mística / postura científica; o antagonismo misticismo / descrença; o antagonismo crer / investigar; o antagonismo consciência crédula / consciência pesquisadora.
Paradoxologia: o paradoxo de ser o pesquisador o próprio objeto pesquisado; o paradoxo de a consciência imatura preferir mascarar-se a encarar a própria realidade passível de
aprimoramento.
Politicologia: a autopesquisocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia;
a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autoconscienciofilia; a intelectofilia; a autocriticofilia;
a autexperimentofilia; a descrenciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia; a neofobia; a autexperimentofobia.
Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; o autempenho na superação da síndrome
da aprosexia, empecilho à autopesquisa; a autocura da síndrome da subestimação consciencial;
a superação da síndrome de Gabriela; a erradicação da síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: as manias automiméticas milenares desmistificadas pela autopesquisa cosmoética; a libertação da mania da autossabotagem cronicificada.
Mitologia: a libertação das mitologias milenares pelo autoconhecimento teático organizado; as evidências holobiográficas desvendadas pela autopesquisa em oposição aos mitos cultivados.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a parapsicoteca.
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autopensenologia; a Autexperimentologia;
a Autodescrenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Autoreeducaciologia; a Autodeterminologia; a Intraconscienciologia; a Teaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; a conscin neofílica; a conscin
autodesafiadora; a conscin mentalsomática; a conscin-cobaia; a conscin científica; a conscin autodidata; a conscin amplificadora da autoconsciencialidade.
Masculinologia: o voluntário lúcido; o intermissivista; o evoluciente; o tertuliano;
o conscienciólogo; o autopesquisador; o autexperimentador; o cientista; o projetor consciente;
o reeducador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o intelectual; o verbetógrafo; o enciclopedista; o exemplarista; o semperaprendente.
Femininologia: a voluntária lúcida; a intermissivista; a evoluciente; a tertuliana; a consciencióloga; a autopesquisadora; a autexperimentadora; a cientista; a projetora consciente; a reeducadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a intelectual; a verbetógrafa; a enciclopedista; a exemplarista; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens cognitivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisofilia superficial = a aplicação apressada de técnicas autopesquisísticas geradoras de resultados incipientes; autopesquisofilia profunda = a aplicação efetiva
de técnicas autopesquisísticas com resultados teáticos.
Culturologia: a cultura da autopesquisa intraconsciencial; a cultura do autoconhecimento evolutivo.
Autexperimentologia. Sob a ótica da Descrenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 sugestões ao pesquisador interessado em desenvolver a autopesquisofilia:
1. Acabativa. Compartilhar os achados da autopesquisa por meio de publicações: verbetes, artigos, livros.
2. Atualização. Manter cosmograma pessoal diário atualizado.
3. Autexposição. Participar, com apresentação de trabalhos, em eventos destinados ao
incentivo da pesquisa.
4. Autorganização. Registrar pontualmente os resultados das pesquisas pessoais em
planilhas no laptop.
5. Continuísmo. Definir o tema de pesquisa explorando os espaços e ferramentas disponíveis.
6. Cosmovisão. Ampliar a visão sobre o assunto em pesquisa, fazendo a ronda holotecária habitual.
7. Exaustividade. Aplicar a técnica de pesquisa da consulta a 50 dicionários, disponíveis e organizados tematicamente no Holociclo.
8. Experimentação. Vivenciar experimentos laboratoriais com foco no tema da autopesquisa em andamento.
9. Parapsiquismo. Participar de dinâmicas parapsíquicas com vistas ao desenvolvimento da autoparaperceptividade.
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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 autopesquisofilia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Conscin subcognitiva: Subcogniciologia; Nosográfico.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
11. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
12. Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
13. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
15. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A CONSCIN LÚCIDA AUTOPESQUISOFÍLICA DESENVOLVE
A AUTOCOGNIÇÃO PRODUTIVA E COSMOVISIOLÓGICA,
ALCANÇANDO, COM MAIOR EFICÁCIA, NEOPATAMAR
EVOLUTIVO, COSMOÉTICO E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a autopesquisofilia enquanto condição
essencial à autevolução? Qual o grau de prioridade dedicado às pesquisas pessoais?
Videografia Específica:
1. Consciência Livre: Autoconhecimento, Parapsiquismo e Ideias Novas; Entrevista: Waldo Vieira Especial
Autopesquisologia; Vol. 3; apres. Amaury Pontieri; Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (Comunicons); Foz do Iguaçu, PR; 2006.
Bibliografia Específica:
01. Guzzi, Flavia; Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores
Ana Luiza Rezende; et al.; 226 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 1 entrevista; 11 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 técnicas; 3 websites; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 15 a 155.
02. Jacob, Mariane Kaczmarek; Aplicação da Técnica de mais 1 Ano de Vida Intrafísica: Ferramenta para
a Autopesquisa Consciencial; Artigo; 8ª Semana da Invéxis X Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do
Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; 1 E-mail; 9 enus.; 11 refs.; Foz do Iguaçu, PR;
Julho-Setembro, 2011; páginas 117 a 129.
03. Oliveira, Nilse de; Autopesquisologia: Fatores Determinantes; Artigo; V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica I Congresso Internacional de Autopesquisologia – Ciência Aplicada à Evolução Pessoal; Foz do Iguaçu,
PR; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 1 E-mail; 5 enus.; 1 fluxograma; 10 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 5 a 14.
04. Schmit, Luimara; Programa de Recéxis: Recurso Conscienciométrico para Autoplanejamento; Artigo;
V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica I Congresso Internacional de Autopesquisologia – Ciência Aplicada
à Evolução Pessoal; Foz do Iguaçu, PR; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral.; Vol. 14; N. 1; 1 E-mail; 6 enus.;
14 tabs.; 6 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 25 a 38.
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05. Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antônio; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral.; Vol. 14; N. 1; 2 E-mails; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109.
06. 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 17 a 158.
07. 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
52 a 251.
08. 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
996 a 1.000 e 1.005 a 1.009.
09. 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 821 e 822.
10. 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 Educacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 280.
11. 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
95, 99, 100, 112, 373 e 584.
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AUTOPESQUISOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autopesquisologia é a Ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência, por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao
mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma
Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda
parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade
Média.
Sinonimologia: 1. Autexperimentologia. 2. Autopesquisometria. 3. Ciência do Autoconhecimento. 4. Autoconscienciometrologia. 5. Autopensenologia. 6. Holopesquisologia.
Neologia. O vocábulo Autopesquisologia é neologismo técnico da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisologia. 2. Heterexperimentologia. 3. Heteroconscienciometrologia. 4. Heteropensenologia. 5. Pesquisa não-participativa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autopesquisologia: maxiprioridade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: as autopesquisas; as omnipesquisas; os deveres de casa; o abertismo consciencial; a pesquisa pessoal participativa; a anatomização dos conflitos íntimos; o percentual de
correção da autoimagem; a análise dos próprios cons; o autodidatismo conscienciológico diário;
a proéxis pessoal.
Parafatologia: a identidade holobiográfica; o holoperfil pessoal.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria-líder da Conscienciologia (paradigma); a teoria centrípeta.
Enumerologia: a autexperimentação; a autorreflexão; o autoconhecimento; a recéxis;
a recin; a autorrenovação consciencial; a mudança do patamar evolutivo; a euforin.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio autobiografias-biografias-holobiografias.
Politicologia: a conscienciocracia.
Filiologia: a pesquisofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a ciencioteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a fatoteca; a conscienciometroteca; a pensenoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Egocarmologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Pensenologia; a Recexologia; a Invexologia; a Mnemossomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin.
Masculinologia: o autopesquisador; o autopesquisador-sensitivo; o reciclante; o inversor
existencial.
Femininologia: a autopesquisadora; a autopesquisadora-sensitiva; a reciclante; a inversora existencial.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopesquisa mínima = a preparação pessoal para a prática diária da tenepes; autopesquisa máxima = a preparação pessoal para o emprego da ofiex (laborex).
Culturologia: a reestratificação cultural.
Autopesquisador. Tendo em vista a Holomaturologia, o autopesquisador conscienciológico é a conscin pré-serenona, ou o ser desperto, homem ou mulher, buscando pesquisar prioritariamente a Tudologia, o tempo todo, onde está, a fim de alcançar a condição do evoluciólogo, ou
orientador evolutivo, por intermédio do aprofundamento e da amplificação da própria inteligência
evolutiva (IE).
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 46
facetas básicas, estruturadoras das autopesquisas conscienciológicas ou da Autopesquisologia, em
geral:
01. Achismo: a Autopesquisologia é a eliminação do achismo com as aquisições do autodesconfiômetro, automancômetro e do semancol ou semancômetro.
02. Altruísmo: as autopesquisas autocríticas em série combatem, em definitivo, o egocentrismo infantil remanescente na pessoa adulta, no rumo do altruísmo vivenciado.
03. Análise: autopesquisa é análise; recéxis é síntese.
04. Autavaliações: as autavaliações conscienciométricas alicerçam as autopesquisas.
05. Autexperimentologia: sinônimo de Autopesquisologia na área da Metodologia das
pesquisas individuais.
06. Autocomprovações: a Autopesquisologia é a Ciência das Autocomprovações.
07. Autoconfrontarium: o laboratório clássico das autopesquisas, capaz de eliminar as
antipesquisas.
08. Autoconhecimentologia: sinônimo de Autopesquisologia na área da Intraconscienciologia.
09. Autoconscienciometrologia: sinônimo de Autopesquisologia na área da Conscienciometrologia.
10. Autoconsciencioterapia: sinônimo de Autopesquisologia na área da saúde física
e mental.
11. Autocrítica: o primeiro elemento de análise aplicado antes das heterocríticas no universo da Autopesquisologia, a fim de descartar a posição de boneco de ventríloquo.
12. Autodisponibilidade: a autodisponibilidade pesquisística é a primeira manifestação
proativa para as autopesquisas.
13. Autenfrentamento: a Autopesquisologia é o autenfrentamento investigativo.
14. Autevolução: é o objetivo colocado na Autopesquisologia acima do elétron da Ciência Convencional e da idolatria das Religiões, em geral.
15. Autopensenologia: sinônimo de Autopesquisologia na área da Pensenologia. O laboratório da Pensenologia é o Autopesquisarium.
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16. Autopesquisoteca: o departamento da Holoteca teática e frutífera dedicado aos artefatos das autopesquisas.
17. Autoverbação: o princípio da autopesquisa colocando a realização pessoal antes da
verborragia.
18. Cons: a Autopesquisologia significa a recuperação dos cons magnos com neossinapses nas neuróglias.
19. Conscienciologia: a Ciência das Ciências, a rigor, sinônimo da Autopesquisologia
em função do neoparadigma onde a consciência é o objeto da própria pesquisa.
20. CPC: não existe Autopesquisologia articulada sem a Cosmoeticologia capaz de criar
o código pessoal de Cosmoética. O laboratório da Cosmoeticologia é, de fato, o Intentionarium.
21. Criatividade: é a ousadia lúcida dedicada às autopesquisas.
22. Democracia: a autopesquisa é a democratização do saber através da pessoa.
23. Descrença: o princípio da descrença é a base da Autopesquisologia.
24. Deslavagem: a Autopesquisologia significa, antes de tudo, deslavagem cerebral onímoda, abrangente e exaustiva.
25. Egologia: é a autopesquisa integral da Autopesquisologia.
26. Evoluciente: dentro da Consciencioterapia é o autopesquisador por excelência.
27. FEP: a autopesquisa objetiva melhorar o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal.
28. Habitologia: a base para estabelecer as rotinas e sub-rotinas úteis das autopesquisas,
ou autorrotinas sadias ininterruptas.
29. IC: a Instituição Conscienciocêntrica é o centro especializado das pesquisas do autodiscernimento, da Autodiscernimentologia, ou a Universidade Aberta do Voluntariado.
30. Laboratórios: as construções isoladas para o pesquisador isolado fundamentam as
técnicas de autopesquisas das ICs.
31. Leituras: as leituras atentas com registros, anotações, digitações no laptop pessoal
e impressões em papel formam o Caderno do Autopesquisador, e constituem as primeiras manifestações inteligentes nas autopesquisas.
32. Maturidade: a holomaturidade integrada da conscin de modo intra e extraconsciencial.
33. Megainvestimento: o maior investimento evolutivo se consolida nas autopesquisas
ininterruptas.
34. Megatrafor: o megatrafor majoritário é o agente-mor das autopesquisas.
35. Neoautopesquisas: as aplicações novas no universo da Autopesquisologia.
36. Omnipesquisologia: sinônimo de Autopesquisologia na área da Cosmovisiologia.
37. Paradigma: a Autopesquisologia é a essência do paradigma da Conscienciologia,
ou da Consciência Integral, onde a consciência pesquisa exaustiva e continuadamente a si própria.
38. Parapesquisa: é a autopesquisa levada às últimas consequências da Multidimensionalidade, da Autoparaprocedência, da Ofiexologia e da Central Extrafísica de Energia (CEE).
39. Participação: a Autopesquisologia é o estudo das pesquisas participativas generalizadas.
40. Recéxis: a reciclagem contínua é a autopesquisa básica.
41. Recin: o fundamento da reforma da autopensenidade na Autopesquisologia.
42. Reeducação: a Autopesquisologia é a reeducação pessoal potencializando a reeducação geral, através do exemplarismo. É a autorrestruturação pedagógica.
43. Reflexão: sem reflexão ou recolhimento íntimo (solilóquio, meditação filosófica)
é impraticável a autopesquisa.
44. Refutaciologia: os debates e as superrefutações embasam a Autopesquisologia.
45. Sinalética: a sinalética energética e parapsíquica pessoal abre as pesquisas da multidimensionalidade dentro da Autopesquisologia.
46. Trinômios: o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas e o trinômio
tares-gescons-autorrevezamentos expressam as pesquisas grupais das maxiproéxis da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Equação. De acordo com a Teaticologia, nada substitui o esforço pessoal. No âmbito da
Autopesquisologia, o melhor é aplicar a equação, a longo prazo: 1% nas heteropesquisas, a teoria
centrípeta; e 99% nas autopesquisas, a vivência pessoal centrífuga.
Autevoluciologia. Quem não pesquisa fica, evolutivamente, para trás. Segundo os fatos
e parafatos observados até aqui, toda consciência, racionalmente, torna-se autopesquisadora a partir de determinado nível de autolucidez.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a Autopesquisologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
4. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
6. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
7. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.

O AUTOPESQUISADOR IDEAL É O SER TRIDOTADO
CURIOSO, AUTOCOBAIA, EXPERIMENTADOR-SENSITIVO,
FILÓSOFO-FILÓLOGO, LEXICÓGRAFO-ANALÓGICO (IDEIAS
AFINS) E EXPERIMENTADOR-RELATOR COSMOÉTICO.
Questionologia. Você já encarou a atualização da própria holanálise holobiográfica?
Quais foram as consequências recicladoras?
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 821, 1.095 e 1.096.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 112
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AUTOPESQUISOLOGIA VERBETOGRÁFICA
(ENCICLOPEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autopesquisologia Verbetográfica é a especialidade dedicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência por si mesma, durante o processo das aquisições autocognitivas, ideativas e vivenciais fomentadas pela elaboração de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do
idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por
toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.
O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo verbo deriva do idioma Latim,
verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em
1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O terceiro elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Autexperimentologia Verbetográfica. 2. Autocogniciologia Verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas Autopesquisologia Verbetográfica, Autopesquisologia Verbetográfica Inicial e Autopesquisologia Verbetográfica Avançada são neologismos técnicos da Enciclopediologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisologia Verbetográfica. 2. Heterexperimentologia Verbetográfica. 3. Pesquisologia não participativa.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Verbetarium; a intentio recta autopesquisística; o brainstorming autopesquisológico com base em perguntas; a aquisição do know-how autopesquisístico; a distribuição dos dados autopesquisísticos ad infinitum; a manutenção do hard
work autopesquisístico consciencial; a high performance proexológica; o upgrade consciencial
em decorrência da autopesquisa; o enriquecimento do megacurriculum vitae pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia Verbetográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal da autocientificidade verbetográfica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da Enciclopediologia; o holopensene da Megagesconologia Grupal; o holopensene da Maxiproexologia Grupal;
o holopensene da CCCI fomentando e instigando a Autopesquisologia.
Fatologia: a autopesquisa fomentada pela oportunidade de participar da maxiproéxis
grupal através da escrita e defesa pública de neoverbete da Enciclopédia da Conscienciologia;
a opção pela autoinclusão verbetográfica permitindo ao intermissivista autavaliar-se quanto ao
senso de oportunidade evolutiva, autorresponsabilidade intermissivista e entrosamento com os
compassageiros evolutivos; as atividades de orientação de pesquisas; as práticas parapedagógicas
e preceptorias; a participação nas tertúlias conscienciológicas; a observação, identificação e análise das vivências nos trabalhos de revisão dos neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
o Programa Verbetografia enquanto fulcro propulsor de autopesquisas; a apreensão, pelos verbetógrafos, revisores e / ou leitores, dos traços ou características do próprio perfil consciencial no
transcurso das etapas de produção enciclopédica conscienciológica; a Questionologia Autopesqui-
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sística; as oportunidades de aprofundamentos nas recins necessárias; as singularidades verbetográficas em análise; a investigação da cláusula pétrea da autoproéxis; o autodesnudamento intraconsciencial; o desvelamento grupal das autorrealidades intraconscienciais; as autopesquisas
a partir da multiplicação tarística policármica da Enciclopédia da Conscienciologia na Internet,
ao modo de cápsula do tempo cinemascópica; as oportunidades recíprocas do exercício da tares;
a autoprodutividade qualificando a autopesquisa; a autocriticidade potencializando a heterocriticidade; a autocompetição evolutiva qualificada pela verbetografia; as pesquisas sobre o vínculo interconsciencial entre os neoverbetógrafos; a Associação Internacional de Enciclopediologia
Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) fomentando as autopesquisas verbetográficas; o vínculo consciencial dos neoverbetógrafos com a Conscienciologia, assumindo relevância evolutiva
prioritária no contexto da Gruporrevezamentologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autopesquisas
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interação com o amparo extrafísico de função;
o entrosamento paracerebral ascendente possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos; a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da Conscienciologia; a paraconexão com o Curso Intermissivo (CI); as responsabilidades singulares quanto à maxiproéxis grupal e a reurbex planetária em curso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo parapsiquismo-verbetografia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às auto e heteranálises
críticas; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado às auto e heteropesquisas.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas estilísticas verbetográficas enquanto instrumentos da autopesquisa; a técnica da circularidade nas repetições didáticas oportunas; as técnicas de ampliação da
cosmovisão nas abordagens multifacetadas cíclicas; a técnica do detalhismo na dissecção pormenorizada; a técnica da exaustividade na perquirição máxima megafocada; a técnica da intrarticulação na coesão concêntrica das associações de ideias; a técnica do confor promovendo autopesquisas e autorreciclagens no verbetógrafo neófito.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocrático da CCCI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito de rever o vídeo da defesa do verbete com olhar autocrítico.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das autopesquisas incessantes.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação enquanto instrumento organizador pesquisístico do microuniverso consciencial na práxis verbetográfica.
Enumerologia: a autoprioridade da pesquisa verbetográfica; a autodefinibilidade da
pesquisa verbetográfica; a autocientificidade da pesquisa verbetográfica; a autocosmoeticidade
da pesquisa verbetográfica; a autaplicabilidade da pesquisa verbetográfica; a distributividade da
pesquisa verbetográfica; a evolutividade da pesquisa verbetográfica.
Binomiologia: o binômio (dupla) verbetógrafo-revisor; o binômio (dupla) neoverbetografo–verbetógrafo veterano; o binômio (dupla) aluno-professor; o binômio (dupla) professor-revisor; o binômio (dupla) leitor-revisor; o binômio (dupla) verbetógrafo-tertuliano; o binômio (dupla) verbetógrafo-teletertuliano.

Enciclopédia da Conscienciologia

3727

Interaciologia: a interação autodesassedialidade-autoincorruptibilidade; a interação
tenepes-verbetografia; a interação projetabilidade-verbetografia; a interação extrapolacinismo-verbetografia; a interação densidade informacional–realidade intraconsciencial autoral; a interação mediador da tertúlia–verbetógrafo; a interação força presencial–defesa do verbete.
Crescendologia: o crescendo autopesquisa verbetográfica–recin; o crescendo autopesquisa–neopatamar evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio ideia-escrita-defesa; o trinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o trinômio abordagens iniciais–associação de ideias–transcendência
conteudística; o trinômio conteúdo-forma-qualificação verbetográfica; o trinômio (trio) autor-revisor-leitor; o trinômio tema-leitura-escrita; o trinômio autorganização-autorreflexão-autoneuroléxico.
Polinomiologia: o polinômio verbetógrafo-revisor-leitor-tertuliano-teletertuliano.
Antagonismologia: o antagonismo medo / autenfrentamento; o antagonismo assedialidade / autodesassedialidade; o antagonismo negligência ao confor / respeito ao confor; o antagonismo flexibilidade / rigidez; o antagonismo cumprimento de prazo / adiamento sine die; o antagonismo abertismo / rejeição; o antagonismo autoincorruptibilidade / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo de a heteranálise poder reverberar na autopesquisa.
Politicologia: a proexocracia; a cognocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia;
a conscienciocracia; a evoluciocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à Autopesquisologia.
Filiologia: a cogniciofilia; a autopesquisofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a enciclopediofilia; a bibliofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a neofobia inibindo as iniciativas pessoais evolutivas.
Sindromologia: o enfrentamento da síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a encicloteca; a teaticoteca; a autexperimentoteca;
a proexoteca; a recicloteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia Verbetográfica; a Enciclopediologia; a Maxiproexologia; a Descrenciologia; a Autexperimentologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Cosmovisiologia; a Megagesconologia; a Autorrevezamentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin autopesquisística; o parelenco tertuliano.
Masculinologia: o neoverbetógrafo; o verbetógrafo veterano; o verbetógrafo inversor
existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o verbetógrafo retomador de tarefa; o verbetólogo; o revisor verbetográfico; o professor de verbetografia; o leitor; o tertuliano; o teletertuliano;
o conscienciólogo; o intermissivista; o enciclopedista autopesquisador.
Femininologia: o neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana; a verbetógrafa inversora
existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a verbetógrafa retomadora de tarefa; a verbetóloga; a revisora verbetográfica; a professora de verbetografia; a leitora; a tertuliana; a teletertuliana; a consciencióloga; a intermissivista; a enciclopedista autopesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens experimentator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens communicologus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens encyclopaedologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Autopesquisologia Verbetográfica Inicial = os estudos técnicos das autovivências na elaboração do primeiro verbete da Enciclopédia da Conscienciologia pela conscin
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intermissivista primeva; Autopesquisologia Verbetográfica Avançada = os estudos técnicos das
autovivências na elaboração de mais de 50 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia pela
conscin evolucióloga.
Culturologia: a cultura da Enciclopediologia Conscienciológica.
Autopesquisologia. Conforme a Paradigmologia Conscienciológica, eis, por exemplo,
na ordem alfabética, 12 especialidades contendo as condições pertinentes e integradoras da base
holofilosófica e pragmática da pesquisa pessoal, particularmente no tocante à Verbetografia:
01. Autocoerenciologia: a vivência da autotransparência intraconsciencial madura.
02. Autocogniciologia: a busca racional, incessante, do autoconhecimento.
03. Autocosmoeticologia: a retidão nos autoposicionamentos em moto-contínuo.
04. Autocriticologia: a condição pessoal da criticidade cosmovisiológica.
05. Autodescrenciologia: a chancela das convicções íntimas pelo autexperimento.
06. Autodiscernimentologia: a seleção do prioritário pró-autevolução máxima.
07. Auto-holobiografologia: o acesso retromnemônico à parantecedência pessoal.
08. Auto-holossomatologia: o empenho pela supremacia da automentalsomática.
09. Autoparapercepciologia: a vivência do autoparapsiquismo atuante.
10. Autoquestionologia: a cientificidade aplicada no descortino da autorrealidade.
11. Autosseriexologia: a decomposição e recomposição das autorretrovidas.
12. Autoteaticologia: o predomínio da autovivência racional e interassistencial.
Ciclo. No âmbito da Enciclopediologia Conscienciológica, a Verbetografia envolve conjunto de atividades diversificadas compondo o ciclo de produção verbetográfica, classificadas em
5 etapas, enumeradas em ordem funcional:
1. Escolha do título: pesquisa de temas; pré-definição; preferências pessoais; bagagem
cognitiva anterior; marcos autobiográficos; mundividência.
2. Cosmovisão do tema: aprofundamento pesquisístico; coleta de dados; fontificação.
3. Escrita: adaptação do conteúdo pesquisado ao confor enciclopédico.
4. Finalização: ajustes finais; revisão autoral; conclusão do verbete.
5. Defesa: apresentação (presencial ou via Skype) no Tertuliarium; esclarecimentos aos
tertulianos e teletertulianos.
Instrumentologia. Consoante a Teaticologia, eis 3 grupos de indicadores e variáveis da
Pesquisologia Verbetográfica, na condição de instrumentos para a autopesquisa, classificados de
acordo com 3 eixos expostos na ordem lógica:
A. Eixo egocármico: verbetógrafo no próprio verbetorado.
Indicadores. Eis, em ordem alfabética, 10 tipos de verbetes, gerados em função da liberdade de escolha pessoal quanto ao tema a ser desenvolvido, configurando-se entre os primeiros
indicadores para o aprofundamento autopesquisístico:
01. Circunstancial (Gargalo).
02. Distributivo (Partilha).
03. Encriptado (Senha pessoal).
04. Especializado (Expertise).
05. Fixador (Âncora).
06. Prescritivo (Remédio).
07. Profilático (Vacina).
08. Rapport holobiográfico (Elo).
09. Recexológico (Mudança).
10. Verponológico (Novidade).
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Variáveis. Eis, por exemplo, em ordem lógica, 5 variáveis úteis para a conscin verbetoranda interessada em autoconhecer-se:
1. Abrangência. Qual percentual de abrangência tarística o tema escolhido permite?
2. Articulação. Consegue articular o título proposto de modo despojado, corajoso e coerente quanto à abordagem convencional e o paradigma consciencial?
3. Autodisponibilidade. Qual percentual de autodisponibilidade mantém para a escrita
da temática proposta? Faz autorreflexões e pesquisas buscando aprofundar a conteudística?
4. Heterocríticas. Como reage às heterocríticas relativas à revisão? Desmotiva-se facilmente ou aproveita a oportunidade para a qualificação textual, mantendo postura neofílica?
5. Interassistencialidade. Dimensiona adequadamente o valor da tertúlia e desenvolve
a intelectualidade preparando-se para a defesa tarística do verbete?
B. Eixo Grupocármico: professor-preceptor-revisor no acompanhamento do verbetorado.
Indicadores. Eis, relacionados na ordem alfabética, 10 exemplos de perfis de verbetógrafos, não excludentes, entre os primeiros indicadores para o aprofundamento autopesquisístico
do professor-preceptor-revisor quanto à abordagem assistencial mais apropriada e singular:
01. Cognopolitano.
02. Estrangeiro (residente no Brasil).
03. Extrovertido.
04. Internacional (estrangeiro ou brasileiro residente no exterior).
05. Introvertido.
06. Novato na Conscienciologia.
07. Professor de Conscienciologia.
08. Retomador de tarefa.
09. Teático.
10. Tenepessista.
Variáveis. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 variáveis úteis para a conscin professora-preceptora-revisora interessada em autoconhecer-se no desempenho das tarefas:
1. Autonomia pensênica. Respeita a autonomia pensênica do verbetógrafo sem impor
as próprias ideias, ao mesmo tempo, sendo firme na orientação de revisão?
2. Disponibilidade. Qual a disponibilidade para a compreensão da lógica, raciocínio
e visão de mundo do outro?
3. Especialismos. Como reage frente às exigências de revisões especializadas? Admite
tal realidade ou precipita-se em orientações e revisões amadoras?
4. Holopensene frutífero. Fomenta holopensene frutífero ou esterilizador junto ao elenco de candidatos à Verbetografia? Atua mais como polo atrator ou repulsor?
5. Parapedagogia. Age preventivamente sugerindo dicas parapedagógicas, complementares à escrita, para o verbetógrafo iniciante?
C. Eixo Policármico: leitor / tertuliano / teletertuliano no debate com o autor na defesa
do verbete.
Indicadores. Eis, na ordem alfabética, 8 exemplos de perfis de tertulianos e teletertulianos, não excludentes, compondo o elenco de personalidades em análise no debate com o autor na
defesa do verbete, na condição de indicadores autopesquisísticos:
1. Assíduo.
2. Assistencial.
3. Explícito (conhecido; público).
4. Incógnito (desconhecido; oculto).
5. Mateológico.
6. Novato.
7. Personalístico.
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8. Tagarela.
Variáveis. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 variáveis pertinentes à Autopesquisologia Verbetográfica capazes de fornecer instrumental necessário à conscin interessada em autoconhecer-se, na condição de tertuliana ou teletertuliana:
1. Autocrítica. Mantém autocrítica cosmoética, evitando sugestões desnecessárias e irrelevantes se comparado à densidade informacional do verbete apresentado?
2. Autoproteção. Sente-se mais confortável fazendo perguntas na condição de teletertuliano(a), mesmo tendo acesso local ao Tertuliarium?
3. Contribuição. Compreende a importância dos debates para o desenvolvimento da
Conscienciologia, mantendo-se proativo nas tertúlias?
4. Cosmovisão. Interessa-se pela compreensão conceitual mais ampla do verbete?
Busca aprofundar as autopesquisas posteriormente às tertúlias?
5. Desinibição. Qual nível de desinibição participativa apresenta no Tertuliarium?
Transversalidade. De acordo com os Princípios da Conscienciologia, a Parapercepciologia é tema de estudo transversal a todas as atividades da consciência, quando mais lúcida em
relação às pararrealidades, particularmente nas etapas do ciclo de produção verbetográfica.
Parapsiquismo. Eis, por exemplo, 10 variáveis relativas ao parapsiquismo, úteis para
a autopesquisa verbetográfica, dispostas na ordem alfabética:
01. Amparabilidade funcional. Valoriza o amparo de função da condição de verbetógrafo ou coadjutor verbetográfico?
02. Autodefesa energética. Qual o nível do estofo energético pessoal? Tem empregado
a lei do maior esforço evolutivo buscando aumentar a autodefesa energética para qualificar a tares
verbetográfica?
03. Autodesassédio. Busca manter a autodesassedialidade mentalsomática ou ainda tem
dificuldade para sentar e concentrar-se nos trabalhos exigidos? Quais providências vem adotando
para tais superações?
04. Campo. Estabelece campo propício ao trabalho verbetográfico, mobilizando as
energias e mantendo a ortopensenidade interassistencial?
05. Cons. Identifica ter recuperado cons ao tomar contato com as técnicas verbetográficas? Qual o impacto na vida intelectual?
06. Desassim. Efetua as desassins necessárias após os atendimentos ou comunicações
rotineiras funcionais da verbetografia?
07. Insights. Identifica as inspirações amparadas e as aplica visando a qualificação textual? Busca qualificar o entrosamento paracerebral com o amparador de função?
08. Parabanhos. Identifica os banhos de energia confirmatórios nas ações pertinentes
à verbetografia?
09. Sinalética. Utiliza a verbetografia aos moldes de ferramenta para o desenvolvimento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal? Tal incidência vem aumentando?
10. Tenepessismo. Na condição de tenepessista, disponibiliza-se proativamente na assistência e desassédios oportunos inerentes às atividades verbetográficas? Identifica algum amadurecimento decorrente na tenepes pessoal?
Evolução. De acordo com a Holomaturologia, a autopesquisa é a chave para a conscin
galgar neopatamares de maturidade evolutiva, tornando-se capaz de integrar-se de modo harmônico ao maximecanismo interassistencial. Viver consciencialmente é autopesquisar-se.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Autopesquisologia Verbetográfica, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
05. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
08. Ferramenta de análise: Autopesquisologia; Neutro.
09. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
10. Meganálise verbetográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
12. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
13. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISOLOGIA VERBETOGRÁFICA POTENCIALIZA O SENSO DE RESPONSABILIDADE MAXIPROEXOLÓGICA, LEVANDO O INTERMISSIVISTA AO APROVEITAMENTO
EVOLUTIVO AMPLIFICADO DA REURBEX, JUNTO À CCCI.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, valoriza as autopesquisas relativas à verbetografia? Na escala de 1 a 5, qual o nível de aproveitamento teático
pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; & Nader, Rosa; Autopesquisologia Verbetográfica; Artigo; II Congresso Internacional de
Autopesquisologia; 15-17.11.13; Foz do Iguaçu, PR; Conscientia; Revista; V. 17; N. 2; Seção: Artigo Original; 2 E-mails; 18 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2013; páginas 189 a 203.
2. Idem; Parapedagogia Verbetográfica; Artigo; Anais da V Jornada de Educação Conscienciológica; 0709.10.11; Foz do Iguaçu, PR; Revista de Parapedagogia; Ano 1; N. 1; 2 E-mails; 12 enus.; 2 microbiografias; 1 ref.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro,
2011; páginas 58 a 64.
3. Oliveira, Nilse; Autopesquisologia: Fatores Determinantes; Artigo; Anais do I Congresso Internacional
de Autopesquisologia & V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica; Rio de Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 16 enus.; 7 técnicas; 33 refs.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 5 a 14.
4. Soares, Fátima; Experimentologia: Norteador Autoconsciencioterápico; Proceedings of the 4th Consciential Health Meeting; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33
-S; 1 E-mail; 11 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September,
2006; páginas 189 a 202.
5. Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antônio Rocha; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; Artigo; Anais do I Congresso Internacional de Autopesquisologia & V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica; Rio de
Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 E-mails; 17
enus.; 1 técnica; 2 notas; 20 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
1.095 a 1.116.

D. D.

Enciclopédia da Conscienciologia

3732

AUTOPOLARIZAÇÃO
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopolarização é a ação ou efeito de autopolarizar, centralizar ou epicentrar o estado resultante da atração pessoal à volta da conscin maxiproexista, veterana (Maxiproexologia), homem ou mulher, em direção a si, personalidade, no caso, atuando ao modo de polo de temas (Pesquisologia), opiniões (Politicologia), decisões (Decidologia) e empreendimentos
(Evoluciologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo polarizar vem do idioma Latim, polar, “situado em algum polo; norte; estrela polar; céu”, e provavelmente por influência do idioma Francês, polaire, “relativo a polo; que tem polaridade”. As palavras polarizar e polarização surgiram no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autocentralização. 2. Autepicentrismo maxiproexológico. 3. Chamariz energético. 4. Posição-chave maxiproexista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo polo: autodespolarização; autopolarização; bipolaridade; polar; polaridade; Polarimetria; polarimétrica;
polarimétrico; Polariscopia; polariscópica; polariscópico; polariscópio; polarizabilidade; polarização; polarizada; polarizado; polarizador; polarizadora; polarizante; polarizar; polarizável;
polarografia; polarográfica; polarográfico; polarograma; polarogramática; polarogramático;
polarogrâmica; polarogrâmico; unipolaridade.
Neologia. O vocábulo autopolarização e as duas expressões compostas autopolarização
aquisitiva e autopolarização distributiva são neologismos técnicos da Maxiproexologia.
Antonimologia: 1. Autodespolarização. 2. Autodescentralização.
Estrangeirismologia: o megatour de force proexológico; o core da vida intrafísica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento parapsíquico proexológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxiproexologia; a polarização das energias
conscienciais (ECs) sadias; o abertismo autopensênico.
Fatologia: a autopolarização; a liderança proexológica; o direcionamento proexológico;
o polo cognitivo; a bússola consciencial poderosa; os resultados dos esforços pessoais da vida humana inteira; a modéstia maior no segundo tempo da proéxis; o ato de saber distribuir as conquistas; a priorização da sustentação do soma; a Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as respostas extrafísicas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio implicitude-explicitude;
o binômio autabnegação-moréxis.
Trinomiologia: o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio etário infância-mocidade-adultidade-maturidade; o polinômio exemplificativo postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo modéstia / triunfalismo.
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Politicologia: a partidocracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Epiconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin polarizadora; a personalidade convergente; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência-locomotiva; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopolarizador; o epicentro consciencial (epicon); o maxiproexista
veterano; o atrator ressomático; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o curinga
multidimensional; o paratécnico assistencial; o pião consciencial; o sismógrafo parapsíquico;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autopolarizadora; a epicentro consciencial (epicon); a maxiproexista
veterana; a atratora ressomática; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a paratécnica
assistencial; a piorra consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens polarisator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopolarização aquisitiva = a busca do primeiro tempo proexológico;
autopolarização distributiva = o retorno dos esforços, em favor dos outros, do segundo tempo
proexológico.
Caracterologia. Sob a ótica da Maxiproexologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica, os componentes estruturais dos 2 tempos incidentes na autovivência da programação existencial (proéxis):
1. Primeiro tempo: a fase da preparação proexológica; o período das vacas magras;
a inexperiência; a calourice; a juventude; a mocidade; a invéxis; o procedimento centrífugo;
os esforços da procura; a busca pessoal; a demanda; o protagonismo prioritário da conscin proexista; a descentralização da sementeira evolutiva. Este é o tempo mais teórico da autopolarização.
2. Segundo tempo: a fase da consecução proexológica; o período das vacas gordas;
a experiência; o traquejo; a maturidade; a terceira idade; a recéxis; o procedimento centrípeto;
o retorno dos esforços; a reversão da busca; o protagonismo prioritário dos outros (companhias
proexológicas, compassageiros evolutivos, assistidos, evolucientes); o epicentrismo da colheita
evolutiva. Este é o tempo mais vivencial da autopolarização.
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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 autopolarização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
3. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
4. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

ENTRE A AUTOPOLARIZAÇÃO INICIAL E A FINAL,
AS TAREFAS E AS RESPONSABILIDADES EVOLUTIVAS,
DO PONTO DE VISTA INTRA E EXTRAFÍSICO, SOMENTE
TENDEM A AUMENTAR, EXIGINDO MAIOR AUTOLUCIDEZ.
Questionologia. Você, hoje, se insere na vivência autoconsciente de algum tempo da autopolarização proexológica? Qual?
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AUTOPORTFOLIO LINGUÍSTICO
(INVENTARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoportfolio linguístico é o inventário elaborado a partir do recenseamento dos idiomas intermediadores da automanifestação consciencial e dos respectivos usos nos
contextos multidimensional e multiexistencial da conscin intermissivista objetivando a consecução da proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo portfolio vem do idioma Inglês, portfolio, “pasta para carregar papéis; cargo ou função de ministro de Estado ou de funcionário de gabinetes”, emprestado do idioma Italiano, portafoglio, sob influência do idioma Francês, porte-feuille, todos derivados do idioma Latim, portare, “portar; trazer; transportar”. Apareceu no Século XX. O vocábulo linguista
é adaptação do idioma Francês, linguiste, “linguista”, e este derivado do idioma Latim, lingua,
“língua como membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de determinado povo”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Inventário linguístico proexogênico. 2. Currículo idiomático pessoal.
3. Balanço da autocomunicabilidade poliglótica. 4. Autorrecenseamento comunicativo. 5. Holobiografia linguística.
Neologia. As duas expressões compostas autoportfolio linguístico monoexistencial e autoportfolio linguístico multiexistencial são neologismos técnicos da Inventariologia.
Antonimologia: 1. Portfolio consciencial. 2. Inventário proexológico. 3. Currículo acadêmico. 4. Currículo profissional. 5. Banalização dos recursos conscienciais.
Estrangeirismologia: o language selfportfolio; a language autobiography; o repertoire
linguistique; o curriculum vitae da comunicabilidade pessoal; o Common European Framework
for Languages aplicado ao caso pessoal; o selfassessment grid; o checklist linguístico; o timeline
do desenvolvimento da autocomunicabilidade ampla.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à comunicabilidade interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sistematização; os heredopensenes; a heredopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os seripensenes; a seripensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade.
Fatologia: o autoportfolio linguístico; as afinidades linguísticas; o confor da autexpressão; o status linguístico dos idiomas; a compulsoriedade do idioma português para a qualificação
a maior da minipeça interessada na maxiproéxis grupal; o registro das vivências; a autopesquisa;
a verbação interassistencial; a autoqualificação linguística; o idioleto; os vícios de linguagem;
os jargões profissionais; o dicionário cerebral analógico poliglótico; as línguas de trabalho; a visão de conjunto do itinerário evolutivo pelo viés do idioma e dos contatos interculturais decorrentes; o diagnóstico das autoprioridades evolutivas; os idiomas prioritários para a autoproéxis;
a base idiomática mental; o saldo prático da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin dedicada
aos idiomas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o esquadrinhamento do rapport com determinadas línguas e culturas; as evocações e retrocognições a partir dos
idiomas; as inspirações de amparadores em línguas estrangeiras; as consequências da natureza in-
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termissiva; as raízes paragenéticas; o vislumbre quanto à História Consciencial Pessoal (HCP)
linguística e cultural; a assimilação simpática (assim) com as ocorrências do autoportfolio linguístico; a desassimilação simpática (desassim) após o preenchimento de itens do autoportfolio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dedicação aos idiomas–nível linguístico; o sinergismo
profissão-voluntariado.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial condicionando a escolha do
grupo onde desenvolver as atividades proexológicas; o princípio da descrença guiando as próprias experiências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ao modo de diretriz para a aplicação dos achados autopesquisísticos.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria e a prática da autevolução consciente.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica do detalhismo exaustivo; as técnicas
de registro das vivências; as técnicas da Inventariologia; as técnicas linguísticas; as técnicas redacionais; as técnicas da exposição oral.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) em geral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Aprendizes de Idiomas; o Colégio Invisível dos
Tradutores; o Colégio Invisível dos Intérpretes de Conferências; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Poliglotas; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio
Invisível dos Sistematas.
Efeitologia: os efeitos catalisadores da Inventariologia para a proéxis; os efeitos do autoconscienciograma para a consecução do autoportfolio linguístico.
Neossinapsologia: as neossinapses engendradas pela mudança do linguajar.
Ciclologia: a autoconscientização quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP); os
ciclos da tradução escrita.
Binomiologia: o binômio detalhamento-recenseamento; o binômio turistas atendidos–
–nacionalidades atendidas; o binômio eventos realizados–horas efetivas de cabine.
Interaciologia: a interação poliglotismo-parapsiquismo; a interação conscin-linguagem; a interação linguagem corporal–linguagem oral; a interação língua-cultura; a interação especialidade-generalismo; a interação autoportfolio linguístico–balanço existencial periódico;
a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis.
Crescendologia: o crescendo poliglotismo aquisitivo–poliglotismo distributivo; o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo das pontoações pessoais; o crescendo autoconscienciométrico trafais-trafores.
Trinomiologia: o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio interpretação sussurrada–interpretação consecutiva–interpretação
simultânea; o trinômio da autocoerência materpensene-megatrafor-megafoco.
Antagonismologia: o antagonismo produção escrita / compreensão escrita; o antagonismo produção oral / compreensão oral; o antagonismo língua materna / língua estrangeira;
o antagonismo língua passiva / língua ativa; o antagonismo vocabulário ativo / vocabulário passivo.
Politicologia: as políticas linguísticas da União Europeia (Ano-base: 2012); a política
linguística do Conselho Internacional de Neologística (CINEO).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo evitando a melex.
Filiologia: a idiomatofilia; a inventariofilia; a autognosiofilia.
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Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de sistematizar.
Holotecologia: a lexicoteca; a idiomaticoteca; a linguisticoteca; a inventarioteca.
Interdisciplinologia: a Inventariologia; a Linguisticologia; a Proexologia; a Parageneticologia; a Intermissiologia; a Invexologia; a Recexologia; a Poliglotismologia; a Autopesquisologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin organizada; a conscin-cobaia; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista; o inventariante; o recenseador; o professor de idiomas; o profissional do turismo; o tradutor; o intérprete; o filólogo; o intelectual; o polímata; o verbetógrafo; o docente de Conscienciologia; o proexista; o voluntário; o inversor; o reciclante; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a inventariante; a recenseadora; a professora de idiomas; a profissional do turismo; a tradutora; a intérprete; a filóloga; a intelectual; a polímata; a verbetógrafa; a docente de Conscienciologia; a proexista; a voluntária; a inversora; a reciclante;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens systemata; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens rationalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoportfolio linguístico monoexistencial = o inventário linguístico da
conscin intermissivista repertoriando a atual existência intrafísica; autoportfolio linguístico multiexistencial = o inventário linguístico da conscin intermissivista repertoriando múltiplas existências intrafísicas.
Culturologia: a cultura do balanço existencial; a cultura do multilinguismo; o intercâmbio ideativo próprio das interações multiculturais.
Itens. Eis, segundo a Autoconscienciometrologia, em ordem funcional, 16 itens a serem
considerados quando da composição do autoportfolio linguístico, seja mono ou multiexistencial:
01. Idiomas: as línguas parcial ou completamente dominadas, tanto nesta quanto nas
existências intrafísicas passadas.
02. Discência: as épocas e escolas de idiomas nas quais se estudou; as nacionalidades
dos professores; as nacionalidades dos colegas de curso; os clubes de conversação.
03. Tandem: os escambos de conhecimentos linguísticos para o aprendizado mútuo.
04. Intercâmbio: os períodos de estudo no exterior com foco no aprendizado da língua.
05. Certificados: os exames de proficiência atestando os níveis de competência linguística.
06. Conscins: o recenseamento dos idiomas praticados, das conscins alcançadas e respectivas nacionalidades; a prática do idioma com nativos da língua ou estrangeiros fora dos ambientes de ensino formal.
07. Consciexes: as línguas de interação com consciexes, assistentes ou assistidas.
08. Vivência: a educação formal ou atividade profissional no exterior onde a língua estrangeira foi fundamental para a experiência.
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09. Profissão: as profissões poliglóticas; a conduta-exceção avançada da profissão poliglótica a 2; os rendimentos percebidos; as aquisições realizadas.
10. Cursos: o aperfeiçoamento de aspectos linguísticos do exercício profissional.
11. Voluntariado: a assistência ao setor internacional; as traduções; a docência conscienciológica; a itinerância; o CINEO.
12. Docência: as aulas ministradas em idiomas estrangeiros ou sobre idiomas e técnicas
correspondentes.
13. Eventos: os eventos promovidos ou assistidos com foco nos idiomas; os clubes de
conversação; os encontros poliglotas.
14. Instituições: as instituições atendidas em geral; a afinidade institucional; as pontes
criadas; os contatos interculturais internacionais.
15. Autorado: os neologismos criados; os megapensenes trivocabulares expressivos publicados; os livros-textos; os manuais; os livros; a família lexicográfica; os verbetes pessoais;
a megagescon; o vernáculo em alto nível tarístico autorrevezamental.
16. Parapsiquismo: as experiências anímicas e parapsíquicas resultantes do emprego do
poliglotismo interassistencial; a pangrafia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoportfolio linguístico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
08. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
10. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
11. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
15. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.

O AUTOPORTFOLIO LINGUÍSTICO PERMITE CONSOLIDAR
AS CONQUISTAS IDIOMÁTICAS E INDICA OS ESFORÇOS
PRIORITÁRIOS À FRENTE NO CRESCENDO DA COMUNICABILIDADE PESSOAL NO UNIVERSO DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter a autoproéxis relação com os idiomas? Qual amplitude e profundidade confere você ao autoportfolio linguístico?
O. M.
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AUTOPOSICIONAMENTO CONCILIADOR
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoposicionamento conciliador é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, se posicionar, opinar ou expressar opinião pessoal a favor da harmonia, do equilíbrio
e da pacificação mediante os conflitos intra e interconscienciais, em quaisquer contextos, a fim de
manter a convivialidade sadia, os holopensenes homeostáticos e o rastro autopensênico hígido.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo posicionamento deriva do idioma Latim, positio, “ação de por, de colocar; posição; situação”. Surgiu no Século XX. O termo conciliador procede do mesmo idioma
Latim, conciliatio, “associação; união; benevolência; graça; favor; ação de procurar, buscar, conseguir; conciliação”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoposicionamento apaziguador. 2. Autoposicionamento reconciliador. 3. Autodisposição reconciliadora.
Neologia. As duas expressões compostas autoposicionamento conciliador superficial
e autoposicionamento conciliador profundo são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Autoposicionamento desintegrador. 2. Autoposicionamento desarmonizador. 3. Autoposicionamento desagregador. 4. Autoposicionamento desestabilizador.
Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi da linha conciliatória; o know-how teático
da intercomunicação conciliadora; a awareness constante; a friendly manner conciliatória.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autodisposição conciliatória nas interrelações.
Ortopensatologia: – “Conciliação. A conciliação é sempre mais inteligente do que o litígio”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conciliador; a retilinearidade pensênica conciliadora; o pensene conciliador; os desacordos pensênicos; o equilíbrio pensênico; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a holopensenidade pacificadora; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a congruência pensênica interpessoal; o ato de pensenizar bem do outro; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: o autoposicionamento conciliador; a escolha pessoal pela harmonização; a capacidade empática para o diálogo; o fato de todos estarem em processo evolutivo; o início da hostilidade; a impossibilidade temporária de reconciliação; a busca da raiz do conflito; o abrandamento interno; a minimização do ego; a abertura para a reconciliação; a predisposição à reconciliação; a vontade cosmoética de promover reconciliação; a identificação da origem do conflito;
o ato de analisar as imaturidades pessoais; a compreensão do malentendido; o ponto da compreensão do outro; a antivitimização com intuito conciliador; a modéstia; a verificação da necessidade alheia; a desconstrução cosmoética da realidade pré-estabelecida; a visão renovada do problema; a alternativa para o acordo; a implantação da semente da conciliação; o foco no acordo; o empenho conciliatório; os métodos conciliatórios; o ato conciliador; a tenepes com intuito conciliador; as sincronicidades atuantes; as oportunidades reconciliatórias; a oportunidade única reconciliatória; o ato de falar bem do outro; o pré-perdão assistencial hoje, pensando nas próximas vidas;
o desenvolvimento harmônico; a convergência de ideias; a comunicação pré-elaborada; as palavras conciliadoras e positivas; o exemplarismo conciliador; a autoimperdoabilidade perante os de-
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safetos decorrentes dos próprios erros; a heteroperdoabilidade conciliadora; a melhora crescente
das interrelações; a autodecisão perene pacificadora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) conciliatórias; as pendências do passado seriexológico; as contendas de retrovidas;
a intuição extrafísica nas projeções conscientes (PCs) aplicadas ao ato de conciliar; o trabalho
energético; a tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interpessoal do holopensene conciliatório; o sinergismo
assistencial determinante da boa intencionalidade; o sinergismo do desenvolvimento da holomaturidade; o sinergismo da convivialidade hígida.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio dos reencontros cíclicos; o princípio da descrença (PD); o princípio da interprisão grupocármica; o principium coincidentia oppositorum; o princípio de as ideias estarem acima das pessoas; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a conciliação tarística enquanto cláusula prioritária do código pessoal de
Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) contendo a cláusula do autabsolutismo
quanto à limpeza de rastros negativos interrelacionais.
Teoriologia: a teoria do posicionamento altruísta; a teoria da disponibilidade para as
correções de atitudes imaturas do passado.
Tecnologia: a técnica de ouvir antes de falar; a técnica da busca conciliatória constante; a técnica da tenepes; as técnicas energéticas com objetivo conciliador.
Voluntariologia: o autoposicionamento conciliador nas atividades do voluntariado nas
Instituições Conscienciocêntricas (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; as interrelações humanas cotidianas enquanto laboratório consciencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da vontade firme; o efeito da intenção focada; o efeito do trabalho
energético sobre as questões a serem resolvidas; o efeito do princípio da descrença promovendo
pensenes de mudança de comportamento; o efeito de buscar a reconciliação na hora certa, dando tempo ao tempo; o efeito de respeitar as características das consciências; o efeito da comunicação; o efeito do exemplarismo cosmoético mostrando a autenticidade da consciência; o efeito
da desdramatização para a reconciliação; o efeito de saber calar; o efeito de saber ouvir; o efeito da sinceridade; o efeito da cosmoética pessoal; o efeito da autointencionalidade sadia.
Neossinapsologia: as sinapses específicas para o autoposicionamento lúcido conciliador; o desenvolvimento de neossinapses relativas ao perdão, ao altruísmo e à diminuição do ego
em favor das reconciliações; o desenvolvimento de neossinapses referentes à auto-holomaturidade integrada.
Ciclologia: o ciclo de sincronicidades apropriadas ao ato reconciliatório.
Enumerologia: a intenção de conciliar; a observação para conciliar; a espera de quando
conciliar; a atitude de como conciliar; a inteligência a fim de conciliar; o posicionamento do porquê conciliar; a congratulação após conciliar.
Binomiologia: o binômio abrir mão–recompor amizades; o binômio intencionalidadeassistencialidade; o binômio dar o primeiro passo–chegar longe; o binômio abertismo-solução;
o binômio admiração-discordância; o binômio autorreconciliação-heterorreconciliação.
Trinomiologia: o trinômio benquerença–perdão–atitude fraterna; o trinômio autovitimização–compreensão empática–posicionamento conciliador.
Antagonismologia: o antagonismo tempo passado / tempo presente; o antagonismo discórdia / amizade; o antagonismo família / desacordos; o antagonismo disputa de poder / traba-
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lho em equipe; o antagonismo controle / assistencialidade; o antagonismo negligência / respeito;
o antagonismo Conflitologia / Conviviologia.
Politicologia: a parademocracia; o paradireito; a paradiplomacia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da Seriexologia; a lei do retorno.
Filiologia: a assistenciofilia; a reconciliofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia; a maturofilia; a compreensiofilia; a cosmoeticofilia; a intencionofilia.
Fobiologia: o medo da hierarquia familiar; a superação da fobia de expressar o posicionamento pessoal; o medo de ouvir “não”; o medo de expor a autoimagem; o medo de pedir perdão e sentir-se inferiorizado.
Sindromologia: a síndrome do bonzinho; a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania de estar sempre certo; a mania de não reconhecer os prós e os contras.
Mitologia: o mito de o mais velho ter sempre mais maturidade se comparado ao mais
jovem.
Holotecologia: a consciencioteca; a biblioteca; a pensenoteca; a mnemoteca; a videoteca; a musicoteca; a proexoteca; a psicologoteca; a recexoteca; a maturoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a desassedioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Conscienciologia; a Comunicologia; a Psicologia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia; a Sincronologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o agente conciliador de conscins e consciexes; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conciliador; 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; teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a conciliadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens
reurbanisatus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens evolutiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoposicionamento conciliador superficial = aquele propiciando resolução mínima de conflitos, não alcançando a pacificação permanente e contínua entre os envolvi-
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dos; autoposicionamento conciliador profundo = aquele propiciando a resolução máxima de conflitos, ratificada pela pacificação permanente entre os envolvidos.
Culturologia: a cultura de paz; a mediação intercultural; a Multiculturologia da Interassistencialidade.
Autorreflexão. Concernente à Autointencionologia, é sempre conveniente à conscin, homem ou mulher, analisar com criticidade cosmoética em quais situações ainda necessita posicionar-se de modo conciliador, a fim de não gerar conflitos.
Maturação. Conforme a Cronêmica, a conscin com melhor discernimento oferece condições de promover a conciliação a posteriori, aguardando momento favorável, oportuno e propício a fim de oportunizar a reconciliação entre as partes.
Trafarologia. Segundo a Autoconscienciometrologia, eis, listados em ordem alfabética,
28 traços conscienciais anticonciliação a fim de a conscin lúcida promover a análise pessoal para
alcançar a autorreciclagem necessária:
01. Ansiedade.
02. Antipatia.
03. Apatia.
04. Autismo consciencial.
05. Baixa autestima.
06. Desprezo.
07. Distanciamento.
08. Egoísmo.
09. Egolatria.
10. Falsidade.
11. Fechadismo.
12. Grosseirismo.
13. Ilusionismo.
14. Impaciência.
15. Incoerência.
16. Incompreensão.
17. Insegurança.
18. Insensibilidade.
19. Intenção egoica.
20. Medo.
21. Mesquinhez (exclusivismo).
22. Misantropia.
23. Murismo.
24. Parcialidade.
25. Raiva.
26. Satisfação malévola.
27. Sectarismo.
28. Visão reduzida.
Traforologia. De acordo com a Paradiplomaciologia, eis, listados em ordem alfabética,
28 traços conscienciais comuns às consciências pró-conciliação:
01. Abertismo.
02. Aceitação.
03. Acolhimento.
04. Afetividade.
05. Altruísmo.
06. Assistencialidade.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Autenticidade.
Benevolência.
Coerência.
Compaixão.
Compreensão.
Comunicabilidade.
Confiabilidade.
Cosmovisão.
Desprendimento sadio do ego.
Discernimento.
Empatia.
Evoluciofilia.
Intencionalidade cosmoética.
Pacificação íntima.
Paraperceptibilidade.
Parapsiquismo em desenvolvimento.
Sensibilidade.
Senso de realidade.
Teática.
Universalismo.
Verbação.
Vontade.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autoposicionamento conciliador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
05. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
07. Crescendo do autoposicionamento conscienciológico: Verbaciologia; Homeostático.
08. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Interprisão grupocármica: Interprisiologia; Nosográfico.
11. Limite do assistido: Paradireitologia; Neutro.
12. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
13. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
14. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
15. Reconciliação íntima: Homeostaticologia; Homeostático.

O AUTOPOSICIONAMENTO CONCILIADOR É ADQUIRIDO
POR MEIO DA VONTADE DE MANTER A INTERCONVIVIALIDADE HOMEOSTÁTICA E INTERASSISTENCIAL, EXERCITANDO SOBRETUDO A HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a responsabilidade de a conscin
mais lúcida se posicionar ante aos demais, em favor da conciliação e da reconciliação? Na escala
de 1 a 5, qual grau de lucidez atribui a si próprio?
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
125 a 142.
2. 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 177 a 180, 182, 183, 187, 188 e 204 a 206.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 388.
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 x7 cm; enc.; 4ª Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 149 a 151, 352
a 355, 360, 366 a 372, 374 e 375.
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 e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994, páginas 359, 372, 391, 399, 403, 405, 408, 412 e 485.
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AUTOPOSICIONAMENTO DE PONTA
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoposicionamento de ponta é a posição pessoal, ideológica ou evolutivamente definida e exposta sem rodeios, constituindo a diretriz teática das atividades, realizações,
ideais e autoproéxis da conscin lúcida, homem ou mulher, seguidora dos princípios da descrença
e da verbação.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo posicionamento vem do idioma Latim, positio, “ação de por, de
colocar; posição; situação”. Apareceu no Século XX. O termo ponta procede do mesmo idioma
Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e este de pungere, “picar; furar; entrar, atormentar;
afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Autoposicionamento vanguardista. 02. Autoposicionamento avançado. 03. Opinião de ponta. 04. Posição à frente. 05. Posição da vanguarda. 06. Posição da megaprioridade. 07. Posição avançada. 08. Escolha da megaprioridade. 09. Postura progressista.
10. Opinião prafrentex; opinião renovadora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo posição: anteposição; antepositiva; antepositivo; contraposição; posicionada; posicionado; posicional; posicionamento; posicionar; posposição; pospositiva; pospositivo; posposta; posposto.
Neologia. As duas expressões compostas autoposicionamento de ponta intrafísico e autoposicionamento de ponta multidimensional são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 01. Autoposicionamento retrógrado. 02. Autoposicionamento reacionário. 03. Posição despriorizadora. 04. Posição conservantista. 05. Autoposicionamento atrasado. 06. Opinião obsoleta. 07. Posição ultrapassada. 08. Autoposicionamento de retaguarda.
09. Posição conservadora. 10. Opinião anacrônica; opinião antiquada.
Estrangeirismologia: a avant-garde consciencial; a opção pelo front existencial; o esforço para integrar a intelligentsia evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vanguarda evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o autoposicionamento de ponta; as definições pessoais filosóficas da personalidade explícita; a exposição do nível evolutivo da conscin na escala da lucidez através dos posicionamentos pessoais; a escolha pelo caminho evolutivo mais difícil; a opção pela abertura da
marcha evolutiva planetária; a escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo da Reeducaciologia;
a tendência pessoal para as inovações; as neoideias arrojadas; a teática evolutiva de ponta; a manutenção de hábitos vanguardistas; os trabalhos de ponta da maxiproéxis dos intermissivistas;
o exemplarismo interassistencial aliciante dos autoposicionamentos de ponta; o impacto terapêutico do exemplo de vanguarda abalando posicionamentos retrógrados; a exigência da recin ínsita na
autossustentação dos posicionamentos vanguardistas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o apoio inestimável dos amparadores extrafísicos de função; a par-
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ticipação no trabalho da reurbanização planetária; o autoposicionamento de honrar teaticamente
as ideias acessadas na Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Principiologia. O princípio da inexistência de verdades absolutas. A vivência da autoconscientização da evolução por parte da conscin lúcida, veterana, intermissivista, cognopolita,
tenepessista, ofiexista e proexista, leva ao autoposicionamento contra o simplismo da estrutura do
binômio comunicativo, ultrapassando a interação inicial, para o crescendo, na segunda etapa, até
evoluir e chegar à antipodia ou fixação definitiva do antagonismo teático, franco, dos valores
e princípios conscienciais evolutivos expostos pelas técnicas conscienciológicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando o limite de acesso às
neoverpons.
Tecnologia: as técnicas da linearidade de pensenização; as técnicas pessoais de sustentação pessoal na linha de frente evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático na Cognópolis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos
do autoposicionamento de ponta na reurbanização do holopensene planetário.
Neossinapsologia: o autesforço para a geração continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo espiralar da geração de neoverpons.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio técnica-vanguarda.
Crescendologia. O crescendo psicografia-pangrafia. Do crescendo tacon-tares, por
exemplo, sobrevém positivamente a fixação da tares com o predomínio definitivo do esclarecimento interassistencial por meio do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento teático.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–senso de humanidade–tares; o trinômio
autovolição-autodecisão-autodeterminação.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo abrir a marcha / ir no vácuo; o antagonismo coragem do abertismo consciencial / covardia do retraimento consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do acúmulo de retroexperiências fundamentar a geração de
neoconstructos de ponta.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a autorraciocinofilia; a neofilia como o megafoco do prioritário.
Holotecologia: a definoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a criticoteca; a maxidissidencioteca; a lucidoteca; a logicoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autorraciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Logicologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Temperamentologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Definologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 autopositor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoposicionamento de ponta intrafísico = a defesa dos Cursos Intermissivos por parte da conscin ex-aluno ou ex-aluna intermissivista; autoposicionamento de ponta
multidimensional = a defesa da oficina extrafísica por parte da conscin ofiexista.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a Multiculturologia das Priorizações Conscienciais Evolutivas.
Interassistenciologia. Sob a ótica da Autopriorologia, o posicionamento fixado pela
conscin lúcida promove a manutenção da condição de minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, abrindo o caminho para o autorrevezamento multiexistencial,
a obtenção do macrossoma e a criação da ofiex pessoal, no rumo da desperticidade.
Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela
de 100 cotejos entre os posicionamentos conscienciais de vanguarda – neoideias, neoconstructos,
neoperspectivas, neotécnicas – e os posicionamentos conscienciais de retaguarda – retroideias, retroconstructos, retroperspectivas, retrotécnicas – quanto à evolução consciencial:
Tabela – Cotejos de Posicionamentos de Vanguarda / Retaguarda
Nos

Posicionamentos de Vanguarda

Posicionamentos de Retaguarda

01.

Autocoerenciologia

Incoerenciologia

02.

Autoconfiança

Insegurança

03.

Autodecidologia

Autodispersão existencial

04.

Autodefinologia

Murismo

05.

Autodidatismo permanente

Educação formal apenas

06.

Autoimperdoamento

Autocomplacência

07.

Automotivação

Autofrustração

08.

Autoparapsiquismo

Heteroparapsiquismo

09.

Autopesquisologia

Diletantismo disperso
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Nos

Posicionamentos de Vanguarda

Posicionamentos de Retaguarda

10.

Autor publicado

Leitor medíocre

11.

Bibliofilia

Bibliofobia

12.

Bom humor

Mau humor

13.

Certeza racional

Achismologia

14.

Cético otimista cosmoético

Membro de fã-clube

15.

Ciência

Arte

16.

Conteudologia

Formalismo

17.

Cooperação

Queixa

18.

Coragem

Covardia

19.

Cordialidade

Truculência

20.

Cosmocracia

Autocracia

21.

Cosmopolitismo

Interiorose

22.

Cosmovisiologia

Monovisiologia

23.

Criteriologia

Falaciologia

24.

Curso Intermissivo

Baratrosfera

25.

Descrenciologia

Credulidade

26.

Desinibição

Inibição

27.

Detalhismo

Perfeccionismo

28.

Doação pessoal

Miserê

29.

Docência itinerante

Autocultura medíocre

30.

Duplologia

Celibato

31.

Ecologia

Antiecologia

32.

Epicentrismo

Robotização

33.

Erudiciologia

Imaturologia

34.

Fatologia

Ficcionismo

35.

Franqueza

Dissimulação

36.

Generalismo

Varejismo consciencial

37.

Heuristicologia

Alienação

38.

Higienologia

Piercings

39.

Holobiografologia

Monobiografologia

40.

Holofilosofia

Ignorantismo

41.

Holossomatologia

Somatologia

42.

Holotecologia

Apedeutismo

43.

Homeostaticologia

Riscomania
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Posicionamentos de Retaguarda

44.

Incorrupciologia

Corrupciologia

45.

Informação

Persuasão

46.

Informática Produtiva

Hackerismo

47.

Interassistenciologia

Interprisão grupocármica

48.

Interdependência

Dependência

49.

Invexologia

Recexologia

50.

Iscagem lúcida

Iscagem inconsciente

51.

Lexicologia

Lexicofobia

52.

Macrossomatologia

Bulimia

53.

Maxidissidência

Minidissidência

54.

Maximoréxis

Melin

55.

Maxiproexologia

Revolução política

56.

Megafraternidade

Competitividade

57.

Megagesconologia

Artes marciais

58.

Mentalidade aberta

Mentalidade hermética

59.

Mentalsomaticidade

Psicossomaticidade

60.

Minipeça interassistencial

Dependência inconsciente

61.

Neoconceitologia

Preconceitologia

62.

Neofilismo

Neofobismo

63.

Neoideia

Retroideia

64.

Neologismologia

Arcaismologia

65.

Neopensenidade

Retropensenidade

66.

Omissuper

Leniência

67.

Omnicriticismo

Acriticismo

68.

Omniquestionamento

Dogmática

69.

Opinião

Imposição

70.

Ortopensenologia

Patopensenologia

71.

Otimismo

Sinistrose

72.

Pacifismo

Belicismo

73.

Pangrafia

Psicografia

74.

Paracerebrologia

Cerebrologia

75.

Paraprofilaxiologia

Sujismundismo

76.

Parateaticidade

Teoriologia

77.

Pé-de-meia

Voto de pobreza
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Nos

Posicionamentos de Vanguarda

Posicionamentos de Retaguarda

78.

Policarmologia

Egocarmologia

79.

Poliglotismo

Monoglotismo

80.

Ponderação

Ludopatia

81.

Predomínio do pen

Predomínio do sen

82.

Presente-futuro

Passado-presente

83.

Prestimosidade

Pedantismo

84.

Profissionalismo

Amadorismo

85.

Projeciologia

Trancamento intrafísico

86.

Racionalidade

Onirismo

87.

Realismo

Maquilagem

88.

Refutaciologia

Genuflexologia

89.

Relativismo

Absolutismo

90.

Sistematologia

Promiscuidade

91.

Soltura mentalsomática

Porão consciencial

92.

Solução

Problema

93.

Tares

Tacon

94.

Tenepessologia

Religião

95.

Tridotação consciencial

Monodotação consciencial

96.

Universalismo

Sectarismo

97.

Veracidade

Erronia

98.

Verbaciologia

Verborragia

99.

Vínculo consciencial

Vínculo empregatício

Voluntariado

Sedentarismo

100.

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoposicionamento de ponta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Central Extrafísica da Verdade: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
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10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
11. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
12. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.

O AUTOPOSICIONAMENTO DE PONTA SURGE COMO
CONDIÇÃO INARREDÁVEL NA VIDA HUMANA DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, COSMOÉTICA, TENEPESSISTA, OFIEXISTA, PROEXISTA E EXEMPLARISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, toma algum posicionamento de ponta? Em quais
linhas de atividade?
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AUTOPOSICIONAMENTO SADIO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoposicionamento sadio é a posição manifesta, segura, lúcida, autêntica, homeostática, cosmoética, interassistencial e integral da consciência, intra ou extrafísica, denotadora da acuidade na utilização da força presencial e na dosagem das próprias energias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo posicionamento deriva do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de
colocar; posição; situação”. Surgiu no Século XX. A palavra sadio vem do idioma Latim, sanativus, “próprio para curar”, radical de sanatum, supino de sanare, “curar; sanar; sarar; mitigar os
cuidados, os pesares, as mágoas”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autassertividade sadia. 2. Autoposicionamento equilibrado. 3. Autoposicionamento assistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 15 cognatos derivados do vocábulo posicionamento: autoposicionamento; autoposicionar; neoposicionamento; ortoposicionamento; posição;
posicionação; posicionada; posicionado; posicional; posicionar; reposição; reposicionamento;
reposicionar; repositor; retroposicionamento.
Neologia. As 3 expressões compostas autoposicionamento sadio, autoposicionamento sadio primário e autoposicionamento sadio avançado são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Autoposicionamento assediador. 2. Autoposicionamento antiassistencial. 3. Autoposicionamento ambíguo. 4. Autoposicionamento falacioso. 5. Bifrontismo.
Estrangeirismologia: a manifestação consciencial avant-garde; a atuação de ponta do
strong profile; o know-how teático da intercomunicação; a open mind pró-evolutiva; a alta performance comunicacional; o upgrade da manifestação consciencial; o feedback tarístico; o rapport
com o amparo; a glasnost na interlocução; o modus operandi da autenticidade consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interaciologia Assistencial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Autoposicionamento requer autodiscernimento. Autoposicionamento cosmoético esclarece. Autoposicionamento sadio fortalece. Autoposicionamento gera recins.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoposicionamento sadio; a autopensenidade
autêntica; o holopensene pessoal da comunicabilidade avançada; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os
logicopensenes; a logicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o autoposicionamento sadio; a conversa desarmada desassediadora; a liberdade da expressão genuína; a autoridade moral diante da multidão; o posicionamento enquanto alavanca da autestima, autoconfiança e automotivação; a complexidade dos processos comunicacionais; a parcialidade enquanto premissa da comunicação; o despojamento do egão; o ato de falar
de si sem monopolizar; a opção pela postura pessoal assertiva; o descarte de justificativas; a autovigilância pensênica qualificando as intenções; o olhar de interassistência sobrepairando as imaturidades alheias; a dosagem do senso crítico; o sobrepairamento ante as pressões da Socin; a manifestação infantil recriminada e censurada; a insegurança no dia a dia enquanto cunha potencializadora de assédio; o excesso de energias comprometendo a racionalidade; a postura combativa;
a conduta defensiva na condição de entrincheiramento da consciência armada; a arrogância indi-
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cando capacidade assistencial ociosa; o sobrepairamento ao holopensene patológico; o ônus do
não; a pusilanimidade restringindo a autoconsciencialidade; o movimento pendular da consciência no processo de autocura; o reconhecimento e a verbalização dos autenganos; a flexibiliade para aceitar diferentes formas de manifestação; a construção de novas referências de manifestação
consciencial; a heterocrítica à ação e não ao agente; o uso cosmoético das seduções sexuais;
a identificação da desnecessária preponderância somática, energética e emocional na manifestação consciencial; a dosagem da erudição; a autossuperação do acanhamento; a abstenção superavitária; a postura exemplarista discreta, adequada aos ambientes patológicos; a verbalização fluente do pensar, querer e sentir; o bom humor adquirido; a irreverência enquanto papel soft na realização da tares; os novos parâmetros para a comunicabilidade eficaz; a camuflagem cosmoética;
a escolha acertada dos signos de representação; a eficácia das interlocuções bem intencionadas;
a autenticidade consciencial; a desenvoltura a favor das verpons; a expressão madura da psicossomaticidade; a manifestação genuína de apreço.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoridade moral
diante da paramultidão; a assimilação simpática (assim) e a desassimilação simpática (desassim)
depurando as interlocuções conscienciais; a autoconscientização multidimensional (AM); a ruptura das parainfluências de padrões patológicos; a baixa autestima enquanto rapport com os assediadores extrafísicos; o uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto instrumento de
comunicação cotidiano; a sustentabilidade para bancar a assistência interdimensional com lucidez; o uso consciente das energias invertendo o declínio natural do vigor somático ao longo da vida intrafísica; a conexão com os amparadores extrafísicos; o Curso Intermissivo (CI) na condição
de fonte de autossegurança: os paratrafores; a constância na tarefa de ser embaixador da realidade
multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo emissor-receptor na comunicabilidade sadia; o sinergismo aluno semperaprendente–professor teático exemplarista; o sinergismo bom humor–tares bem
sucedida; o sinergismo estado vibracional–desassédio do holopensene pessoal; o sinergismo leitura–dicionário cerebral; o sinergismo comunicabilidade–força presencial–autossuperação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos princípios pessoais mais arraigados; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) constante diante da multidimensionalidade;
o princípio de o mais sadio ajudar o mais doente; o princípio do ditado popular “o excesso sobra”; a refutação do princípio duvidoso do politicamente correto.
Codigologia: a postura pessoal tarística enquanto cláusula prioritária do código pessoal
de Cosmoética (CPC); a lucidez na percepção do desempenho pessoal diante do código grupal de
Cosmoética (CGC); a utilização inadequada do código de signos da comunicação.
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria dos ruídos de comunicação.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas da escrita
conscienciológica enquanto instrumento de conexão com os amparadores; as técnicas das dinâmicas parapsíquicas; a técnica da pirâmide invertida na escrita midiática; a técnica da lista de trafores e trafares.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado propulsor de recins;
o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: a exposição cosmoética do labcon pessoal; o laboratório tarístico do
voluntariado conscienciológico; o laboratório conscienciológico da conscin-cobaia; o laboratório parapedagógico da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito do autoposicionamento ao “nadar contra a corrente”; o efeito da
confiança nos amparadores a partir da autossegurança para assistir; o efeito da tares impactante sobre o egão indomado; o efeito do exemplarismo pessoal sobre a massa impensante; o efeito
do trafar alheio nas reciclagens pessoais; o efeito autoterapêutico da tenepes; o efeito do investimento no autodomínio energético; o efeito prático da projeção vexatória; a postura íntima homeostática enquanto efeito das autossuperações; o efeito da identificação de trafores na autoconfiança.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da mudança nas referências de manifestação pessoal.
Ciclologia: o ciclo patológico dos patopensenes recorrentes; o baixo aproveitamento do
ciclo pedagógico da educação formal; o ciclo das ressomas e dessomas estímulando a construção
de novas sinapses; o ciclo vicioso mantendo vítima e algoz enleados ao nó grupocármico.
Enumerologia: o posicionamento sadio reforçador; o posicionamento sadio aglutinador;
o posicionamento sadio renovador; o posicionamento sadio exemplarista; o posicionamento sadio
inspirador; o posicionamento sadio desafiador; o posicionamento sadio assistencial.
Binomiologia: a vivência plena do binômio admiração-discordância; o binômio verdade-limite sempre à frente nas interlocuções; o binômio conteúdo-forma; o binômio aparência-essência; o binômino autodidatismo-intelectualidade; o binômio autenticidade-cordialidade.
Interaciologia: a interação holossomática indispensável ao autoposicionamento sadio;
a interação domínio energético–autoposicionamento homeostático.
Crescendologia: o crescendo autoinsegurança–autexposição–desinibição–autoposicionamento sadio; o crescendo pusilanimidade–autoposicionamento–liderança assistencial.
Trinomiologia: a sinergia do trinômio autestima-autoconfiança-automotivação; a assistência qualificada pelo trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o aproveitamento pleno do laboratório oferecido pelo trinômio motivação-trabalho-lazer para a reciclagem do posicionamento pessoal; a manifestação conjunta, madura e assistencial do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o egocentrismo no trinômio autopiedade-submissão-vitimização.
Polinomiologia: o polinômio vítima–algoz–oportunidade de retratação–assistência mútua; o polinômio patológico baixa autestima–insegurança–inibição–falta de posicionamento.
Antagonismologia: o antagonismo rigidez / flexibilidade pensênica; o antagonismo vaidade / posicionamento sadio; o antagonismo arrogância / modéstia na postura assistencial; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo neossinapses / ideias recalcitrantes; o antagonismo autenticidade / hipocrisia.
Paradoxologia: o paradoxo de a maturidade ser a soma do aprendizado da superação
das imaturidades; o paradoxo de quanto mais se dá, mais se recebe; o paradoxo de quem ensina
ser o primeiro a aprender.
Politicologia: a democracia participativa; a política de ser coerente com a bagagem evolutiva pessoal; a refutaciocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a evoluciocracia; a discernimentocracia; a debatocracia.
Legislogia: a lei do silêncio; a lei do carma enquanto oferta de oportunidades de manifestação retratadora; as leis da interassistência; a lei do maior esforço impulsionando a construção do autoposicionamento homeostático; a lei da ação e reação agindo sobre os autoinvestimentos na manifestação assertiva.
Filiologia: a comunicofilia; a neofilia; a cognofilia; a conviviofilia; a criticofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a verbofobia; a decidofobia; a heterocriticofobia; a sociofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome do pequeno poder; a síndrome do ostracismo; a síndrome
do apriorismo; a síndrome da Cinderela; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da insegurança; a síndrome da dispersão consciencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

3755

Maniologia: a mania de falar gírias; a mania de interromper o interlocutor antes de finalizada a sentença.
Mitologia: o mito de quem escreve muito se comunicar bem; o mito de a extroversão indicar posicionamento desembaraçado; o mito da feminilidade submissa; o mito da masculinidade
dominadora; o mito da perfeição.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a criticoteca; a argumentoteca; a definoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Debatologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Experimentologia; a Teaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa decidida; a conscin lúcida; a conscin esclarecedora; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o pré-serenão vulgar.
Masculinologia: o autoposicionado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o 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 completista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autoposicionada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a 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 completista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens bifrontis; o Homo sapiens controversus; o Homo sapiens
exemplar; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoposicionamento sadio primário = o do intermissivista iniciando os
estudos teáticos da docência conscienciológica; autoposicionamento sadio avançado = o do professor itinerante veterano, consolidando a sofisticação cosmoética das condutas pessoais na docência conscienciológica.
Culturologia: a cultura da superficialidade nas interlocuções; a cultura da verborragia;
a cultura dos “15 minutos de fama”; a cultura do autoposicionamento; a cultura da autexposição
cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
condições homeostáticas, seguidas de exemplificações, as quais demandam da conscin lúcida
o autoposicionamento sadio:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Constância: disciplina alimentar.
Convivialidade: rompimento com as sociosidades.
Desapego: separação do cônjuge.
Descrenciologia: mudança de paradigma.
Discordância: manifestação de opinião contrária.
Duplismo: expressão do querer, pensar, sentir.
Economicidade: administração das finanças.
Grupocarma: desvinculação do ambiente familiar.
Ofício: escolha da profissão.
Priorização: dispensa de modismos.
Sexualidade: eliminação de tabus.
Sustentabilidade: exemplarismo multidimensioal.
Tares: voluntariado interassistencial.
Trafarismo: descortinamento das patologias.
Traforismo: reconhecimento da bagagem homeostática.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autoposicionamento sadio, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
04. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
07. Comunicação modular: Comunicologia; Neutro.
08. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
09. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
12. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
13. Postura energética profilática: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
14. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
15. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

O AUTOPOSICIONAMENTO SADIO QUALIFICA E ACELERA
OS DESEMPENHOS DA CONSCIÊNCIA, LIBERTA DOS GRILHÕES DA INAUTENTICIDADE E POTENCIALIZA OS EFEITOS DA INTERASSISTÊNCIA NAS RECICLAGENS MÚTUAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza teaticamente o autoposicionamento sadio? Qual esforço pessoal realiza em prol da manifestação mais equilibrada?
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AUTOPOSICIONAMENTO SERIEXOLÓGICO
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoposicionamento seriexológico é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, assumir teática, íntima e publicamente o próprio comprometimento e / ou representatividade multiexistencial com determinado grupo, contexto, país ou movimento social do passado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; si mesmo”. A palavra posicionamento procede do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de
colocar; posição; situação”. Apareceu no Século XX. 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”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autoposicionamento interexistenciológico. 2. Autopostura seriexológica. 3. Posição autosseriexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoposicionamento seriexológico, autoposicionamento seriexológico básico e autoposicionamento seriexológico avançado são neologismos
técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Indiferença seriexológica. 2. Omissão seriexológica.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o Seriexarium; o Mentalsomarium; o mind
self agindo na contramão do mindset padrão; o position paper elucidativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Inteligência Evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoposicionamento seriexológico desassedia.
Coloquiologia: a expressão popular refletindo a postura antievolutiva de tirar o corpo
fora; a expressão popular demonstrando responsabilidade evolutiva de assumir a culpa no cartório; a expressão popular primeiro a obrigação, depois a diversão, chancelando as priorizações
intraconscienciais; a reversão do dito popular quem bate não se lembra, quem apanha nunca
esquece; a expressão popular o que é seu vem pra você, apontando as autorresponsabilidades
seculares; o dito popular não deixe para depois o que você pode fazer agora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da recomposição seriexológica; os ortopensenes;
a ortopensenidade; o holopensene pessoal da conciliação; o holopensene pessoal da retratação
multiexistencial; o holopensene pessoal da liderança assistencial lúcida; o holopensene pessoal do
enfrentamento das verdades holobiográficas; o exercício do posicionamento pensênico ressignificando os fatos históricos; o holopensene pessoal da quitação das dívidas multisseculares;
o holopensene pessoal da superação dos trafares; a autoridade moral grafopensênica.
Fatologia: o autoposicionamento seriexológico; a pusilânimidade seriexológica; a assunção de autorresponsabilidade seriexológica; o ativismo seriexológico sadio; o autexemplarismo interexistenciológico; a autopesquisa retrocognitiva; o reconhecimento de padrões de manifestação retrobiográficos; a autolocalização histórica; o mapeamento do grupocarmograma retrocognitivo sinalizando as raízes seriexológicas das interrelações; a grupocarmometria da família
nuclear; a proatividade evolutiva; as evocações lúcidas; a intenção sincera de acertar; o ato de
desensinar hoje o ensinado errado no passado; o ato de parar de brigar com a própria história;
o ato de pagar a conta duas vezes se for necessário, sem regatear; o acerto grupocármico; a fuga
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do autoposicionamento pela negação do próprio passado; o autoposicionamento na periferia do
possível tema central; o desenvolvimento da autocrítica sadia; o inventário pessoal; a ampliação
da lucidez quanto ao papel grupocármico; a docência conscienciológica; a retrossenha pessoal
sendo elemento de planejamento evolutivo; o momento do posicionamento; o exercício da Cosmoética perante a grupalidade; a megagescon; a assunção da especialidade proexológica frente às
recomposições grupocármicas; a autoconsciência passadológica assumida na proéxis; a identificação de amizades raríssimas; a retribuição dos aportes; a força presencial; o posicionamento
de vanguarda; o ativismo homeostático; a autorretratação; a reversão do estigma multiexistencial;
a interligação dos trafares e trafores com fatos e grupos do passado; o ponteiro da bússola consciencial norteando o autoposicionamento; a inteligência evolutiva para assumir a responsabilidade
perante o público alvo assistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
parapsíquico continuado; a sinalética energética parapsíquica pessoal; os gatilhos retrocognitivos;
a retrocognição; a prática da tenepes; a autodesassedialidade promovendo a heterodesassedialidade; o fluxo pesquisístico seriexológico; as sincronicidades retrocognitivas apontando temática-chave; as temáticas trabalhadas no Curso Intermissivo (CI); a autoconscientização seriexológica ampliando o nível de Cosmoética pessoal; o autoposicionamento perante as consciexes;
a I Noite de Gala Mnemônica enquanto potencializadora do autoposicionamento seriexológico;
a atuação lúcida nos parapsicodramas; a explicitação das retratações seriexológicas; a ascendência
moral e evolutiva perante as consciências extrafísicas; o paravisual; a construção da identidade
extra; o exemplarismo sendo elemento de rapport com consciexes ligadas ao passado pessoal;
a personalidade consecutiva; a formação de equipin e equipex com vínculos sólidos e duradouros,
potencializando a atuação lúcida nas próximas vidas; a preparação para a Pré-Intermissiologia;
a vivência lúcida da holocarmalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo público alvo–amparo de função; o sinergismo autopesquisa–pesquisa histórica; o sinergismo pesquisa-escrita-publicação.
Principiologia: o princípio de acontecer o melhor para todos; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da compreensão interassistencial; o princípio da solidariedade consciencial; o princípio da tentativa-erro-acerto; o princípio da inseparabilidade grupocármica;
o princípio da singularidade holobiográfica; os princípios conscienciais evolutivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da seriéxis; a teoria da holomemória; a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da
megacalibragem intraconsciencial; a teoria da mudança cosmoética de ego; a teoria da megarresponsabilidade; a teoria da cláusula pétrea da proéxis; a teoria da identidade extra.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da tenepes; a técnica do grupocarmograma retrocognitivo; as técnicas projetivas retrocognitivas; a técnica consciencioterápica
do autenfrentamento; as técnicas conscienciométricas; a técnica de 1 passo de cada vez;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da
retribuição pessoal; a técnica do autoultimato cosmoético.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Retrocognitarium.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmoética;
o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito da reconciliação grupocármica; o efeito da aceleração evolutiva;
o efeito do bem-estar íntimo, típico das realizações proexológicas; o efeito da reperspectivação
do presente e reprogramação do futuro; o efeito de fortalecimento de laços com equipe de amparadores; o efeito apaziguador da vivência do sentido da vida; a heterorretrocognição enquanto
efeito do autoposicionamento seriexológico.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelas retrocognições; as neossinapses do paradever prioritário das retratações, do acerto de contas e do passar a limpo o passado;
as neossinapses decorrentes da atuação lúcida frente aos temas críticos da holobiografia.
Ciclologia: o ciclo holocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; a vivência do critério da atividade no ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo
recin-recomposição-libertação.
Enumerologia: as incoerências; as indignações; as omissões; os desvios de proéxis; as
irresponsabilidades; as automimeses; as autocorrupções. Os autenfrentamentos; as retrocognições;
as autorresponsabilidades; as elucidações; as priorizações; as retratações; as reconciliações.
Binomiologia: o binômio presente-passado; o binômio memória-holomemória; o binômio melin-melex; o binômio trafor-trafar; o binômio heteroperdoador-autoimperdoador; o rompimento do ciclo patológico gerado no binômio vítima-algoz; o binômio autoconsciência seriexológica–lucidez holocármica; o binômio autoidentificação do grupo–autoidentificação da personalidade.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação equipin-equipex; a interação entre os diferentes grupos de assistência; a interação passado-presente-futuro; a interação autopesquisa retrocognitiva–parapsiquismo; a interação holobiografia–proéxis atual; a interação tenepes–público-alvo; a interação entre amparadores possibilitando acesso ao microuniverso das partes envolvidas.
Crescendologia: o crescendo descoberta retrocognitiva–autoidentificação seriexológica–autoposicionamento seriexológico; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio contrafluxo-esquiva-estagnação; o trinômio nó-nódulo-memória; o trinômio autoconsciência-evocação-ressignificação; o trinômio vontade-coragem-superação; o trinômio foco-paciência-persistência; o trinômio compreensão-perdão-reconciliação;trinômio energia-sustentabilidade-assistência; o trinômio autopesquisa retrocognitiva–autoconscientização holocármica–recomposição grupocármica.
Polinomiologia: o polinômio egocarma-duplocarma-grupocarma-policarma; o encadeamento evolutivo do polinômio autopesquisa-localização-autoidentificação-autoposicionamento.
Antagonismologia: o antagonismo razão / bom-senso; o antagonismo aqui-agora
/ múltiplas existências; o antagonismo ativista homeostático / agitador nosográfico.
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico de olhar para trás para seguir em frente;
o paradoxo de poder ganhar ao perder; o paradoxo da falta de lembrança das próprias experiências pretéritas.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a seriexocracia; a discernimentocracia;
a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei da ação e reação; a lei da
atratibilidade dos afins; a lei do maior esforço evolutivo; as leis seriexológicas da evolução.
Filiologia: a seriexofilia; a historiofilia; a neofilia; autocriticofilia; a evoluciofilia; a decidofilia; a grupofilia.
Fobiologia: a seriexofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome do justiceiro exaltando as indignações pessoais.
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Mitologia: os mitos pessoais distorcendo a realidade dos fatos vivenciados no passado;
o mito da inexistência das múltiplas vidas utilizado na condição de desculpa para não refletir
profundamente nas questões existenciais.
Holotecologia: a evolucioteca; a seriexoteca; a mnemoteca; a intermissioteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Parageneticologia; a Autodiscernimentologia;
a Autocogniciologia; a Autopesquisologia.
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 seriexólogo; 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 seriexóloga; 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 retrocognitor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoposicionamento seriexológico básico = aquele exercido no dia a dia,
com autocrítica, perante os acontecimentos atuais e fatos históricos; autoposicionamento seriexológico avançado = aquele expresso na publicação da megagestação consciencial esclarecedora, ao
modo de autorretratação secular.
Culturologia: a cultura da Seriexologia Aplicada; a cultura do autoposicionamento;
a cultura da priorização evolutiva.
Laboratório. A Noite de Gala Mnemônica foi o primeiro laboratório retrocognitivo
grupal promovido na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), onde
a chegada do participante era anunciada pelos arautos, informando o nome, o título ou profissão,
o país e a época representada, sendo, para muitos dos inscritos, primeiro exercício de autoposicionamento seriexológico.
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Repercussões. Eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 20 áreas de repercussões
percebidas em decorrência do autoposicionamento seriexológico, relatadas pelos participantes da
I Noite de Gala Mnemônica:
01. Amparo. Maior conexão com amparo de função.
02. Aproximação. Ampliação do círculo de convívio habitual, mediante aproximação
de pessoas diferentes.
03. Autoconfiança. Ampliação da autoconfiança.
04. Cognição. Expansão da autocognição seriexológica.
05. Energia. Incremento energético, ampliando a força presencial.
06. Erudição. Aumento da cultura e erudição.
07. Grupo. Reconhecimento de pessoas do convívio atual participantes de grupos do
passado.
08. Liderança. Preparação para a liderança interassistencial na Pré-Intermissiologia.
09. Memória. Expansão da memória pessoal.
10. Motivação. Ampliação da automotivação pró-evolutiva.
11. Parapsiquismo. Potencialização das percepções parapsíquicas.
12. Pressão. Intensificação de pressão holopensênica.
13. Produtividade. Aumento da produtividade evolutiva.
14. Proéxis. Reperspectivação proexológica.
15. Público-alvo. Identificação do público-alvo assistencial.
16. Reconciliação. Ampliação das oportunidades reconciliatórias.
17. Reposicionamento. Aprofundamento na autopesquisa promovendo reposicionamento seriexológico.
18. Tenepes. Mudança de patamar da tenepes.
19. Trafor. Recuperação de retrotrafor.
20. Vítimas. Reconhecimento de ex-vítimas do passado.
Imaturidade. As imaturidades intraconscienciais levam a distorções quanto à compreensão da Seriexologia, gerando posturas equivocadas, a exemplo das 10 listadas em ordem alfabética, apresentadas a seguir:
01. Anacronia. Autopromoção em função da retropersonalidade.
02. Apriorismo. Análise das situações de maneira rápida e superficial.
03. Defesa. Exaltação da retrobiografia, postergando a assunção das responsabilidades
holocármicas.
04. Deslumbramento. Reação emocional exacerbada com relação às retrocognições,
mantendo as autodescobertas na superficialidade.
05. Equívoco. Autoidentificação seriexológica deslocada.
06. Negação. Desconsideração do passado vivenciado, descartando hipóteses plausíveis.
07. Obsessão. Apego excessivo ao passado.
08. Trafar. Autojustificativas sobre os trafares seculares, postergando as reciclagens
intraconscienciais.
09. Vitimização. Supervalorização de experiências negativas, alimentando a baixa autestima.
10. Zeitgeist. Desconsideração do Zeitgeist, julgando os fatos e ações do passado com os
olhos de hoje.
Autocrítica. Sob a ótica da Evoluciologia, o mais inteligente é a conscin fazer autanálise
crítica buscando identificar com quais contextos tem maior comprometimento holobiográfico
e agir proativamente de maneira a reparar os erros do passado.
Equívoco. Sob a ótica da Proexologia, o apriorismo, a superficialidade, a automimese
e o emocionalismo podem levar a conscin a posicionar-se de modo equivocado em relação aos
temas não prioritários à programação existencial pessoal.
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Profilaxia. A autopesquisa seriexológica aprofundada é profilaxia aos equívocos de priorização evolutiva, auxiliando a conscin na identificação das cláusulas pétreas da proéxis.
Temáticas. Eis, listados em ordem alfabética, 56 itens dispostos em 8 grupos temáticos
de autoposicionamento seriexológico, com 7 respectivos exemplos de situações da atualidade:
A. Belicismo:
01. Armamento nuclear.
02. Armas químicas e biológicas.
03. Conscins-bomba.
04. Formação de exército infantil.
05. Indústria de armamento bélico.
06. Jogos infanto-juvenis bélicos.
07. Porte de armas.
B. Capitalismo selvagem:
08. Busca desenfreada pelo lucro.
09. Desequilíbrio sócio-econômico.
10. Economia de custos à base de supressão de equipamentos de segurança.
11. Empresas com propósitos sem ética.
12. Exploração do trabalho infantil.
13. Formação de cartéis.
14. Prática do dumping.
C. Cronicificação da intrafisicalidade:
15. Educação repressora frente às vivências parapsíquicas.
16. Fechadismo consciencial.
17. Fisiculturismo.
18. Indiferença quanto às bioenergias.
19. Materialismo.
20. Negação de evidências seriexológicas.
21. Robéxis.
D. Destruição do Planeta:
22. Consumo irracional de água.
23. Desmatamento.
24. Emissão de poluentes químicos.
25. Falta de conscientização ecológica.
26. Intoxicação dos oceanos.
27. Irresponsabilidade quanto ao lixo produzido.
28. Matança de animais.
E. Desvios do poder:
29. Abusos de poder.
30. Atitudes amorais.
31. Carteiradas.
32. Corrupção.
33. Cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo.
34. Manipulação dos discursos populistas.
35. Predomínio do interesse individual sobre o bem comum.
F. Posturas religiosas:
36. Celibato.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

Cobranças de dízimos.
Construção de mitos.
Inculcações de medo.
Lavagens cerebrais.
Manipulações pela culpa.
Mutilações.

G. Subjugação humana:
43. Desigualdade de gêneros.
44. Escravagismo.
45. Exploração sexual.
46. Indução ao vício.
47. Pedofilia.
48. Tráfico de pessoas.
49. Violência doméstica.
H. Violação dos Direitos Humanos:
50. Atos terroristas.
51. Cerceamento da liberdade de expressão.
52. Discriminação étnico-racial.
53. Humilhação pública.
54. Maus tratos, especialmente a idosos e crianças.
55. Pena de morte.
56. Tortura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoposicionamento seriexológico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
06. Autopesquisa holocármica: Holocarmologia; Neutro.
07. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
08. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
09. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
10. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
11. Fácies retrocognitiva: Parageneticologia; Neutro.
12. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
13. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
14. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
15. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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O AUTOPOSICIONAMENTO SERIEXOLÓGICO É CONDIÇÃO
PRIORITÁRIA AO INTERMISSIVISTA, VISANDO RECOMPOSIÇÕES GRUPOCÁRMICAS E POTENCIALIZANDO A ATUAÇÃO ASSISTENCIAL AO LONGO DA SÉRIE EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o tema do autoposicionamento
seriexológico duradouro? Quais esforços evolutivos tem realizado na consecução dessa empreitada?
Bibliografia Específica:
1. Lavôr, Luciana (org.); I Noite de Gala Mnemônica - História Ilustrada; 404 p.; 1 encarte; 6 enus.; 950
fotos; glos. 213 termos; 53 minibiografias; 28 x 22 x 3 cm; 11 obras de arte; 1 pontoação; 2 tabelas; Associação
Internacional Editares (EDITARES); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 110 a 114.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Prínceps; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares (EDITARES); Foz do
Iguaçu, PR; 2007; páginas 578 a 639.
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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 588,
590 a 601, 624 a 628, 647 e 716 a 724.

L. C. L.
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AUTOPOSTURA VICIADA
(ETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopostura viciada é aquela atitude ou comportamento menos digno,
cosmoeticamente errado, infeliz ou doentio, característico do modo de reagir, como rotina, da
pessoa desleixada ou ignorante quanto à inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assentar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo viciado deriva também do idioma Latim, vitiatus, “estragado; deteriorado; apodrecido; doente; enfermo; infectado”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopostura doentia. 2. Atitude pessoal infeliz.
Neologia. As 3 expressões compostas autopostura viciada, autopostura viciada mínima
e autopostura viciada máxima são neologismos técnicos da Etologia, dentro do universo da Conscienciologia.
Antonimologia: 1. Autopostura sadia. 2. Atitude pessoal correta.
Estrangeirismologia: o bullying; o burnout; o bushism patológico; a top model macérrima; a conscientia sceleris; o sniper; a personalidade borderline; o existentiale vacuum; o Götterdämmerung; o animus bellandi.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente dos instintos com
bases subumanas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal anticosmoético; os patopensenes; a patopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade.
Fatologia: a autopostura viciada; a postura viciosa; a autodesorganização; a subcerebralidade; os redutores do autodiscernimento; os trafares inescondíveis; os indicadores conscienciométricos doentios; as disfuncionalidades humanas; a intelijumência; o doutrinismo; a autenganação; a microcefalia; os acidentes de percurso; as perdas consecutivas; as distorções da realidade;
as gafes de sempre.
Parafatologia: os reflexos da Baratrosfera na vida pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: o vício da embriaguês; o vício da jogatina; o vício do tabagismo; o vício
do racismo; o vício do fanatismo; o vício da truculência; o vício do vandalismo.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio homem-bomba.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia.
Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo erro / acerto.
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Politicologia: a cerberocracia; a vulgocracia.
Fobiologia: a ergofobia; a recexofobia; a neofobia; a criticofobia; a gnosiofobia.
Maniologia: a tabacomania; a alcoolomania; a flagiciomania.
Mitologia: a mitificação.
Holotecologia: a psicopatoteca; a nosoteca; a bizarroteca; a problematicoteca; a idiotismoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Etologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Recexologia; a Paraprofilaxiologia; a Ortopsiquiatria; a Intrafisicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a pessoa desorientada; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o minidissidente ideológico;
o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a minidissidente ideológica;
a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
dipsomaniacus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens delirans; o Homo sapiens ilogicus;
o Homo sapiens psychopathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopostura viciada mínima = o descuido habitual da pessoa com a própria Higiene; autopostura viciada máxima = o mau hábito da pessoa de autopensenizar de modo
ilógico ou irracional.
Culturologia: a cultura da incultura.
Caracterologia. À luz da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 posturas viciadas comuns aos pré-serenões vulgares, mulheres e homens, quando desleixados
ou desôs:
01. Aberrantismo. A conduta rotineiramente viciosa ou esquipática.
02. Acriticidade. A ausência de autocrítica.
03. Antissomática. A postura corporal não ergonômica; a marcha excêntrica.
04. Autopatia. A reação de pensar mal de alguém ante o fato novo.
05. Catastrofismo. O jeito de ver o Cosmos pelo lado pior, com pessimismo.
06. Ilegalismo. As automanifestações assentadas em transtornos e dolos.
07. Impulsividade. A precipitação de falar sem ponderar.
08. Interesseirismo. O costume de ver, primeiramente, se há vantagem pessoal em tudo.
09. Irresponsabilidade. O mau hábito de passar o trabalho de responsabilidade para outra pessoa.
10. Onirismo. A autopensenização ilógica baseada em fantasias e devaneios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a autopostura viciada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
5. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
6. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
7. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOPOSTURA VICIADA STRICTO SENSU E LATO
SENSU AINDA ACOMETE A MAIORIA DOS COMPONENTES
DA HUMANIDADE GERANDO A IMPRESSIONANTE MASSA
HUMANA IMPENSANTE DO MEGA-HOSPITAL DA TERRA.
Questionologia. Alguma postura viciada ou viciosa, mínima, ainda perturba você? De
qual natureza?
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AUTOPOTENCIAL INTEGRADO
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autopotencial integrado é reunião dos reflexos somáticos, atributos psicomotores, habilidades manuais, faculdades mentais, sensibilidades parapsíquicas, tendências
pessoais e talentos traforísticos objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo potência vem do idioma Latim, potentia, “força; poder; autoridade;
eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Surgiu no Século XV. A palavra integrar provém do mesmo idioma Latim, integrare, “recomeçar; renovar; restabelecer; restaurar”.
Os vocábulos integrar e integrado apareceram no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autoperformance integrativa. 2. Perfil unificado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo integração:
íntegra; integrabilidade; integracionismo; integracionista; integracionística; integracionístico;
integrada; integrado; integrador; integradora; integráfico; intégrafo; integral; integralidade; integralismo; integralista; integralístico; integralização; integralizada; integralizado; integralizador; integralizadora; integralizante; integralizar; integralizável; integrando; integrante; integrar; integrativa; integratividade; integrativo; integrável; integridade; integrifólio; integriforme;
integrina; integripaliado; integripalpia; integrismo; integrista; integrística; integrístico; íntegro;
integrométrico; integrômetro; integropaleal.
Neologia. As 3 expressões compostas autopotencial integrado, autopotencial integrado
eventual e autopotencial integrado sistemático são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Autodispersão consciencial. 2. Desperdício das forças pessoais.
Estrangeirismologia: o melhor approach técnico; o megalocus integrativo; o core da intencionalidade pessoal sadia; o outlook holofilosófico; o spot básico homeostático; o zoom salutar; a recuperação e aplicação do background multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da convergência dos autodesempenhos evolutivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição cosmovisiológica sadia; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene pessoal; a omniconvergência pensênica; a maxilucidez autopensênica; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os superpensenes; a superpensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: o autopotencial integrado; a convergência de todos os potenciais pessoais intencionalmente promovida pela conscin lúcida a fim de enriquecer as próprias conquistas evolutivas; o contexto ressomático favorecendo a aquisição de novas aptidões; a assimilação do neopotencial pelo conjunto dos potenciais existentes; as autocapacidades bem integradas à personalidade; as auto-habilidades bem entrosadas para a consecução da proéxis; a plenitude da integração
dos autopotenciais no serenismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a recuperação dos cons magnos; os retropotenciais incorporados ao
atual repertório de autocompetências.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intencional dos atributos conscienciais; o sinergismo
autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo
vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo
dos autopotenciais complementares favorecendo a destreza consciencial; o sinergismo abertismo
consciencial–autoconsciencialidade cosmoética–extroversão assistencial; o sinergismo da vitalidade holossomática.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático sadio; os princípios científicos
fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista
do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; os princípios constitutivos da vida
moderna; o princípio do ceticismo otimista cosmoético.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do megafoco profissional.
Tecnologia: a técnica do enfoque pessoal evolutivo; a técnica das compensações intraconscienciais.
Voluntariologia: o emprego interassistencial dos autopotenciais multidimensionais no
voluntariado conscienciológico.
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 Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos da conjugação dos autopotenciais no compléxis; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação.
Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscienciológico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio autovalores-megafoco.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassistencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial–
–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia
Humana–princípios da Parafisiologia; a interação princípio do conhecimento (Autocogniciologia)–princípio da sociabilidade (Parassociologia); a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; a interação potenciais teáticos–realizações evolutivas–bem-estar subjetivo.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
da intrafisicalidade à extrafisicalidade; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo talentos latentes–poderes dinâmicos.
Trinomiologia: a superdotação autevolutiva no trinômio potenciais intelectivos–potenciais parapsíquicos–potenciais comunicativos.
Antagonismologia: o antagonismo enfoque zetético / enfoque dogmático; o antagonismo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica; o antagonismo megaenfoque sadio / megaenfoque doentio; o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o antagonismo
megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico / atenção
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saltuária; o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo potencialidades / fragilidades.
Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensênico; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à integração máxima dos autopotenciais.
Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a pesquisofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: as potencialidades desintegradas na síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca; a cognoteca;
a ciencioteca; a cosmoteca; a holisticoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Perfilologia; a Traforologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Conscienciometrologia;
a Maximologia; 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 megafocus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopotencial integrado eventual = a reunião esporádica das melhores
forças pessoais, objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial, por parte da conscin inversora existencial ainda evolutivamente inexperiente; autopotencial
integrado sistemático = a reunião permanente das melhores forças pessoais, objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial, por parte da conscin evolutivamente amadurecida.
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Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopotencial integrado, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
02. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
03. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
04. Máximo da consciência: Maximologia; Homeostático.
05. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Megabrangência: Holomaturologia; Neutro.
07. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
08. Megaenfoque sadio: Autopriorologia; Homeostático.
09. Megapolivalência: Serenologia; Homeostático.
10. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
13. Potencial consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
14. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA INTEGRAÇÃO DOS PRÓPRIOS POTENCIAIS CONVERGENTES PARA O MESMO MEGAFOCO EVOLUTIVO PROMOVE RENOVAÇÕES INESPERADAS NOS DESEMPENHOS DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já tentou integrar todos os potenciais para colimar o mesmo objetivo? Quais resultados obteve?
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AUTOPOTENCIALIZAÇÃO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopotencialização é o ato ou operação de a conscin, homem ou mulher,
fortalecer a si mesma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo potência vem do idioma Latim, potentia, “força; poder; autoridade;
eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autofortalecimento. 2. Revigoramento pessoal. 3. Reforço pessoal.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautopotencialização e maxiautopotencialização são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autocastração. 2. Perda pessoal. 3. Heteropotencialização.
Estrangeirismologia: a happy hour surpreendente; o new breakthrough mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os maxipensenes; a maxipensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade.
Fatologia: a autopotencialização; o autofortalecimento; o revigoramento pessoal; a autodisposição geral reforçada; o recebimento de presente inesperado; o evento impactante a maior;
a verpon superacrescentadora; o fenômeno concomitante enriquecedor; o dia atípico a favor; o cipriene; a autocatálise evolutiva; a descoberta; a invenção; a serendipitia; a moréxis; a maximoréxis.
Parafatologia: a intuição ou insight procedente de amparador extrafísico de função;
o extrapolacionismo parapsíquico; o fenômeno parapsíquico esclarecedor; a maxiparavivência;
a autoprecognição sadia; a vivência da cosmoconsciência; o encontro extrafísico com Serenão;
a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a megaeuforização pessoal.
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio harmonia intraconsciencial–harmonia extraconsciencial; o binômio voluntariado-paravoluntariado.
Trinomiologia: o trinômio megaatributo-megatrafor-megapensene.
Antagonismologia: o antagonismo intraconsciencialidade / interconsciencialidade;
o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo priorização / despriorização;
o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extraconsciencial; o antagonismo pessoa
conflitiva / pessoa anticonflitiva.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Heuristicologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Previvenciologia; a Moratoriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopotencialização conjunta = a constituição da dupla evolutiva
harmônica; maxiautopotencialização individual = a instalação prática da oficina extrafísica (ofiex)
pessoal.
Homeostase. De acordo com Somatologia, a disposição da pessoa para viver varia conforme o momento evolutivo e o ciclo circadiano, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, dependendo da homeostase dos órgãos e sistemas orgânicos ou do soma (ginossoma ou androssoma), dentro do microuniverso do holossoma pessoal. Ninguém mantém a autodisponibilidade
ininterrupta e imperturbável para a consecução de todas as atividades diversificadas da vida intrafísica.
Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, há múltiplas categorias de autopotencialização dentro do universo das experiências da consciência, por exemplo, estas 10, aqui listadas na ordem alfabética dos recursos potencializadores:
01. Assim: a assimilação simpática de energias conscienciais (ECs) positivas.
02. Cosmoconsciência: o fenômeno da expansão máxima da autoconsciencialidade da
conscin.
03. Efeito Hulk: a expansão inesperada, e muitas vezes inconsciente, do vigor do próprio soma, em momentos extremamente críticos e decisivos.
04. Extrapolacionismo: a experiência pessoal de algum tipo de antecipação evolutiva,
esporádica, obviamente não habitual nem rotineira, ou a extrapolação.
05. Holomemória: o ato do acesso às experiências passadas (autorretrocognições) com
reflexos sadios na vida humana atual.
06. Holorgasmo: a condição evoluída de alívio energético e parapsíquico dentro do universo da Sexossomatologia.
07. Ofiexologia: a instalação permanente da oficina extrafísica (ofiex), depois de decênios das práticas diárias, pessoais, do tenepessismo.
08. Primener: o estado temporário de pico ou exacerbação das energias do holochacra
da conscin, além da euforin sadia (cipriene; a Central Extrafísica de Energia).
09. Sono: a manutenção da carga horária de sono – o repouso físico e mental – em dia,
ou de modo homeostático.
10. Superalimentação: a alimentação reforçada; o uso de suplementos alimentares ou
energéticos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopotencialização, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
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Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

A CONSCIN LÚCIDA É GRATA ÀS DOAÇÕES INESPERADAS RECEBIDAS NA VIDA HUMANA. A PESSOA
ALIENADA E SEM INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DEIXA DE
PERCEBER AS INTERCORRÊNCIAS ENRIQUECEDORAS.
Questionologia. Você já detectou algum tipo de potencialização ou surgimento de recurso reforçador nas próprias atividades? Tal fato já ocorreu no universo de consecução da programação existencial (proéxis)?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 152,
181, 316 e 910.
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AUTOPOTENCIALIZAÇÃO ENERGÉTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopotencialização energética é o ato ou efeito de a conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, investir em hábitos e técnicas holossomáticas visando a intensificação gradativa e contínua das energias pessoais, resultado do autalinhamento ao fluxo cósmico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo potência procede do idioma Latim, potentia, “força; poder; autoridade;
eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Surgiu no Século XV. O vocábulo
energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autexpansão energética. 2. Ampliação energética pessoal. 3. Intensificação energética pessoal. 4. Potencialização das energias pessoais. 5. Reforço energético pessoal. 6. Autorrevigoração energética.
Neologia. As 4 expressões compostas autopotencialização energética, microautopotencialização energética, maxiautopotencialização energética e megautopotencialização energética
são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Retração energética pessoal. 2. Estagnação das energias pessoais.
3. Abuso das energias conscienciais. 4. Encolhimento energético pessoal. 5. Retenção das energias pessoais. 6. Abreviação das energias pessoais. 7. Constrição energética pessoal.
Estrangeirismologia: o upgrade energético.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade na vivência energossomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os energopensenes marcados na holobiografia pessoal; a energopensenidade; o padrão holopensênico do microuniverso
consciencial; a higiene pensênica; os lucidopensenes, a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade autopotencializadora das energias pessoais.
Fatologia: a autopotencialização da usina consciencial; a implantação inteligente de hábitos holossomáticos autopotencializadores das energias pessoais; a estabilidade emocional;
a Cosmoética; o autalinhamento proexológico; o aumento da capacidade de realização; o aumento
da força presencial; o respaldo energético somático; a fortaleza intrafísica; o local de poder;
a aglutinação consciencial.
Parafatologia: a autopotencialização energética; a autopotencialização energética contínua da minipeça assistencial multidimensional e reurbanizadora; a suplantação da ignorância holochacral; a influência do temperamento nas energias pessoais; a tendência energética mais centrípeta ou centrífuga; a potencialização energética represada pelas crenças limitantes relacionadas
aos chacras; a autoconscientização energética; a checagem contínua das condições holochacrais;
o uso pleno do estado vibracional (EV) profilático; a energossomática levada a sério; a potencialização energética do macrossômata; a potencialização energética sexochacral; a potencialização da
ectoplasmia; o aumento da força parapresencial; a Central Intrafísica de Energia (CIE); o intenso
funcionamento dos chacras; a livre fluidez da energia através do energossoma; a flexibilidade holochacral; a condição de doador universal de energias; a intensificação da autopsicosfera; a expansão da aura pessoal; o processo energético intenso; a fulguração parapsicosférica; a irradiação
da paraluminosidade; a leitura involuntária, instantânea e inconsciente da energosfera alheia;
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o padrão energético holobiograficamente adquirido; o desenvolvimento inconsciente do potencial
energético através da ectoplasmia interassistencial; a aplicação em retrovidas (seriexológica) das
energias assistenciais; o desenvolvimento autoconsciente das energias através da assistência;
a prática da tenepes; a fome e a sede de energias conscienciais (ECs) por parte das conseneres,
acentuada pela ausência do soma; a EC alheia na condição nosográfica de paraoxigênio da consener; a vampirização energética inconsciente nas relações humanas; a evolução consciencial através da aplicação cosmoética das energias; a redução do tempo e esforço para retornar a condição
plena de homeostase energética; o condicionamento holossomático; o uso cosmoético contínuo
das energias pessoais levando ao acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); a desperticidade
embasada no uso cosmoético das energias; a euforin; a primener; a vivência da automegaeuforização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holossomático gerador da autopotencialização energética; o sinergismo amparador-tenepessista-assistido; o sinergismo energético amparando-amparador; o sinergismo fortalecimento do diafragma–potência pulmonar; o sinergismo Cosmoética–
–autopotencialização energética.
Principiologia: o princípio da autevolução consciencial envolver o desenvolvimento
energético cosmoético.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo a contínua autopotencialização energética da conscin minipeça.
Teoriologia: a teoria dos fulcros de energia do energossoma; a teoria das duas realidades básicas do Cosmos: consciência e energia; a teoria das fontes de energia do energossoma.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional.
Voluntariologia: a aplicação teática das ECs no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: o efeito da autorganização na autopotencialização energética; o efeito amplificador da ectoplasmia próximo à vegetação; os efeitos da autopotencialização energética na
produtividade pessoal; os efeitos do equilíbrio emocional na sustentabilidade energética; a ressaca energética sendo efeito da falta de discernimento; os efeitos da primener nas energias pessoais; os efeitos de perda energética durante o abalo emocional; os efeitos inconscientes de perda
energética ocasionados pela aceleração da frequência cerebral; os efeitos de alinhamento ao fluxo energético cósmico.
Ciclologia: a autopotencialização energética acelerando o ciclo evolutivo do curso grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação.
Enumerologia: a autopotencialização da energosfera; a autopotencialização da força
presencial; a autopotencialização da tara parapsíquica; a autopotencialização consciencial; a autopotencialização cosmoética; a autopotencialização interassistencial; a autopotencialização evolutiva.
Binomiologia: o binômio autopotencialização energética–responsabilidade intermissivista; o binômio minipeça–desenvolvimento energossomático.
Interaciologia: a interação sexochacra–energia vital; a interação respiração consciente–sobrepairamento emocional; a interação flexibilidade muscular–fluidez energética; a interação EV–desenvolvimento do energossoma; a interação desrepressão afetiva–soltura holochacral.
Crescendologia: o crescendo evolutivo EV–sinalética parapsíquica–tenepes–homeostase energética.
Trinomiologia: o trinômio despertológico autopotencialização energética–autoconscientização multidimensional (AM)–posicionamento cosmoético.
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Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo holorgasmo
/ anorgasmia; o antagonismo vitalidade / apatia; o antagonismo assistência energética / abuso
das ECs; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a patopensenização da consciência em repouso poder
ser mais exaustiva energeticamente se comparada ao desempenho de atividade extenuante prolífica; o paradoxo de a conscin ter intenção de doar energias sem investir na autopotencialização
energética; o paradoxo de o melhor para todos ser também o melhor para si; o paradoxo de
a conscin sentir-se sem energias para adotar os hábitos e técnicas da autopotencialização energética.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopotencialização energética; as leis da
evolução consciencial; a lei de o mais potente energeticamente dominar o menos potente.
Fobiologia: a ausência da energofobia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da indisciplina na autopotencialização
energética.
Maniologia: a mania de fazer a respiração toráxica; a mania de se alimentar mal; a mania de dormir pouco; a mania de ser sedentário; a mania de não aproveitar o potencial energético
somático; a mania de negligenciar o EV; a mania de terceirizar o EV ao amparador; a mania de
dormir na tenepes por defasagem somática; a mania de patopensenizar.
Holotecologia: a energossomatoteca; a potencioteca; a sinaleticoteca; a assistencioteca;
a prioroteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Autopriorologia; a Sinergeticologia;
a Homeostaticologia; a Holossomatologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens energovibratorius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens desassediator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopotencialização energética = a do Homo sapiens tenepessista ao
empreender a aplicação assistencial vitalícia das ECs; maxiautopotencialização energética = a do
Homo sapiens despertus ao superar gargalo evolutivo considerado dos maiores da vida humana;
megautopotencialização energética = a do Homo sapiens serenissimus ao manter confluência intensa e ininterrupta com o fluxo cósmico.
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Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura da Autevoluciologia.
Terapeuticologia. No âmbito da Teaticologia, eis, por exemplo, 11 hábitos e técnicas
possíveis de serem adotadas pelas conscins interessadas na autopotencialização energética, em ordem alfabética:
01. Aconchego botânico: fitoenergias; residência verde; acoplamento com a Natureza;
ectoplasmia; parassensibilidade do mato (conexão); predisposição à harmonia (homeostase).
02. Afetividade: amizades sadias; zooconvivialidade; amizades evolutivas; amizades raríssimas; satisfação benévola; ortoconvivialidade; relação afetivo-sexual monogâmica; duplismo;
busca do sexo diário; holorgasmo; maturidade afetiva.
03. Alimentação correta: hidratação; água de qualidade; alimentos orgânicos; livre de
alimentos inflamatórios; livre de pesticidas; livre de alimentos industrializados; mais nutrientes
e menos calorias; ingestão adequada de fibras; suplementação adequada.
04. Alongamentos: flexibilidade muscular (fluidez energética).
05. EV: chave energética; 20 EVs diários; desassim; desbloqueios; compensações; sensibilidade energética; potencialização energética; desenvolvimento dos chacras; soltura holochacral; soltura da paracabeça; megaeuforização.
06. Exercícios físicos moderados: anaeróbicos; aeróbicos.
07. Higiene pessoal: ducha hidromagnética diária (fria); trânsito gastrointestinal adequado.
08. Ortopensenidade: monitoramento mental; higiene mental; concentração; retilinearidade pensênica; domínio da frequência cerebral.
09. Respiração correta: autoconsciente; diafragmática abdominal (eficiência); livre de
poluição (tabaco; veículos; indústrias); oxigênio.
10. Sono reparador: escuridão absoluta (melatonina); silêncio; livre de poluição eletromagnética; ausência de preocupações (anotações); alcova blindada.
11. Tenepes: desenvolvimento parapsíquico energético; iscagem lúcida; reforço energético (amparador); CEE.
Autevoluciologia. No âmbito da Energossomatologia, eis, por exemplo, indicações limitantes do desenvolvimento energético, relacionadas a 6 chacras, em ordem alfabética, seguidas de
recomendações para superar tais apriorismos:
A. Cardiochacra.
1. Apriorismos limitantes: as trocas afetivas são majoritariamente negativas; a repressão e evitação da afetividade.
2. Recomendação. Reduzir as expectativas sobre as demais pessoas, aprender a conviver com as imaturidades humanas e permitir-se sentir tanto os sentimentos agradáveis quanto os
desagradáveis, ao longo do processo de amadurecimento afetivo.
B. Coronochacra.
1. Apriorismos limitantes: as múltiplas dimensões inexistem; a negação da multidimensionalidade.
2. Recomendação. Desenvolver aceitação e aproximação gradativa, assistencial, lúcida
e técnica com multidimensionalidade, com base no princípio da descrença (PD).
C. Frontochacra.
1. Apriorismos limitantes: o parapsiquismo é negativo e causará problemas; repressão
e negação do parapsiquismo.
2. Recomendação. Desenvolver o parapsiquismo assistencial lúcido com tecnicidade,
utilizando o EV e aplicando os conceitos da Conscienciologia.
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D. Laringochacra.
1. Apriorismos limitantes: a manifestação autêntica é negativa; a repressão da manifestação consciencial, na busca por aceitação alheia.
2. Recomendação. Aprender a manifestar-se com base na assertividade, expressando-se
com autenticidade, de modo claro e objetivo, sem desvalorizar, ofender, agredir ou submeter as
outras pessoas, empregando quando necessário as omissões superavitárias e evitando as deficitárias.
E. Sexochacra.
1. Apriorismos limitantes: a libido alta e o prazer sexual são negativos; a repressão
e negação da sexualidade.
2. Recomendação. Promover a prática da sexualidade sadia e desrepressora com duplista.
F. Umbilicochacra.
1. Apriorismos limitantes: os instintos são sempre negativos; a repressão e negação
dos instintos e emoções.
2. Recomendação. Buscar o entendimento e o controle sadio dos instintos por meio do
sobrepairamento racional (mentalsoma).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopotencialização energética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Assistência energética: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
05. Autodeterminação energética: Autodeterminologia; Homeostático.
06. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autoqualificação do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
10. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
11. Força parapresencial: Parapresenciologia; Neutro.
12. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Potencial consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
14. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

A AUTOPOTENCIALIZAÇÃO ENERGÉTICA CONSTITUI
ESTRATÉGIA VITAL PARA AMPLIAR A PROBABILIDADE
DE COMPLÉXIS DAS CONSCINS INTERMISSIVISTAS LÚCIDAS, INDICANDO A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA APLICADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica técnicas de autopotencialização energética a fim de melhor cumprir a autoproéxis? Já busca explorar ao máximo os potenciais energossomáticos pessoais?
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AUTOPREDISPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopredisposição extraordinária é a condição repentina, espontânea, esporádica, peculiar e não habitual da conscin lúcida para executar determinada ação diferente, enfadonha, desafiadora ou problemática esperando, há tempos, para ser resolvida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O termo disposição deriva também do idioma Latim,
dispositio, “ordem; composição; estrutura; habilidade; administração; governo; disposição das
leis; prescrição”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo extraordinário provém do mesmo idioma
Latim, extraordinarius, composto por extra, “fora de; além de”, e ordinarius, “conforme a regra,
a ordem”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autopredisposição fora-de-série. 2. Autopredisposição incomum.
3. Extrapolacionismo primário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo predispor:
autopredisposição; heteropredisposição; predisponência; predisponente; predisposição; predisposto; predisposta.
Neologia. As 4 expressões compostas autopredisposição extraordinária, miniautopredisposição extraordinária, maxiautopredisposição extraordinária e megautopredisposição extraordinária são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Indisposição genérica. 2. Autopredisposição rotineira. 3. Automesméxis.
Estrangeirismologia: o superavit; o in the mood; a melhoria singular da performance;
o must; o upgrade emocional, intelectual e paratécnico nas práticas da tenepes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Autodecidologia; a ortopensenidade pessoal; a relação
com o materpensene pessoal; a exopensenidade; a ampliação do holopensene pessoal.
Fatologia: a autopredisposição extraordinária; o surto agudo de inspiração; o aumento
do otimismo; a exultação da autossuperação; o pico máximo da catálise sadia; a propensão fora da
rotina; a expansão inusitada da competência; o desembaraço instantâneo da problemática; o surgimento do estímulo desconhecido; a ampliação do ânimo; o bambúrrio ideativo mentalsomático;
a potencialização inesperada; o fator desencadeante insólito; a maximização dos talentos pessoais;
a acurácia extrapauta da pontualização das coisas; a surpreendência da autodisponibilidade; o refinamento abrupto do trafor; a autoqualificação da conscin em melhor patamar; a ultrapassagem
dos limites das potencialidades pessoais; a otimização orgânica; o rompante da automotivação;
a convergência de fatores favoráveis; a confluência máxima das predisposições, a pessoa, o momento, a ação e o local certos; o relógio biológico acertado; o pico de eficiência; a ação de colocar os deveres em dia; o ponto de mutação; o momento evolutivo feliz; o emprego simultâneo de
vários módulos de inteligência; a recuperação aguda de cons; as neoverpons entrevistas.
Parafatologia: o reforço extrafísico de função; o extrapolacionismo parapsíquico; a primener; o cipriene; o desbravamento intraconsciencial da euforin; o reflexo da comemoração do
aniversário de existência humana prévia.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Enumerologia: o estalo de Vieira; a serendipitia; a catarse; a eclosão do efeito Hulk;
o ato de tirar o atraso do trabalho; o estado de graça; a ação de dar a volta por cima.
Binomiologia: o binômio acerto-desacerto; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio iniciativa assistencial–acabativa assistencial; o binômio lar harmônico–vida social harmônica; o binômio voluntariado-paravoluntariado.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio da decisão assim-aqui-já;
o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Antagonismologia: o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo inspiração
sadia / inspiração baratrosférica; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo
acerto / desacerto.
Politicologia: a meritocracia.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a potencioteca; a epicentroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Somatologia; a Holossomatologia; a Homeostaticologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia; a Impactoterapia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário da Conscienciologia.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a formadora de opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens felix;
o Homo sapiens activus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopredisposição extraordinária stricto sensu = a resolução matutina, sem a decidofobia costumeira, do problema crônico; maxiautopredisposição extraordinária
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= a autovivência do primeiro extrapolacionismo parapsíquico; megautopredisposição extraordinária lato sensu = a chegada alvissareira da condição da desperticidade pessoal.
Terapeuticologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, na ordem alfabética, 7 categorias
de autopredisposições extraordinárias capazes de sobrevirem de modo inesperado para a conscin
lúcida, homem ou mulher:
1. Ampliar. Autopredisposição para ampliar a cosmovisão das realidades do momento
evolutivo.
2. Auscultar. Autopredisposição para auscultar parapsiquicamente o holopensene do
trabalho.
3. Captar. Autopredisposição para captar melhor as energias conscienciais (ECs) das
pessoas.
4. Inventariar. Autopredisposição para inventariar e organizar coisas em geral.
5. Minudenciar. Autopredisposição para minudenciar os elementos da técnica do detalhismo.
6. Resolver. Autopredisposição para resolver o antigo problema parado.
7. Solucionar. Autopredisposição para solucionar os quebra-cabeças (pepinos) da profissão.
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 autopredisposição extraordinária, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
4. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
5. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
6. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
7. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.

A AUTOPREDISPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PODE SOBREVIR INESPERADAMENTE NO MICROUNIVERSO DE QUALQUER CONSCIN LÚCIDA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS UNIVERSAIS DA MERITOCRACIA HOLOCÁRMICA.
Questionologia. Você já experimentou alguma vez a autopredisposição extraordinária?
Quais foram os efeitos positivos da experiência?
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AUTOPREDISPOSIÇÃO INSPIRACIONAL GESCONOGRÁFICA
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopredisposição inspiracional gesconográfica é a tendência, inclinação, propensão ou aptidão de a conscin, homem ou mulher, utilizar ideia súbita, intuição ou lampejo criativo, desencadeado por si mesma ou por outra consciência, intra ou extrafísica, em prol
do desenvolvimento tarístico da escrita conscienciológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si proprio”. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O termo disposição deriva também do idioma Latim, dispositio, “ordem; composição; estrutura; habilidade; administração; governo; disposição das leis;
prescrição”. Apareceu no Século XIV. O termo inspiração vem do mesmo idioma Latim, inspiratio, “hálito; bafo”. Surgiu igualmente no Século XIV. O termo gestação procede também do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio de carro ou liteira; viagem; afastamento”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição
grafia deriva do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Tendência a irrupções ideativas gesconológicas. 2. Autoinclinação
a lampejos inspirativos pró-escrita conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autopredisposição inspiracional gesconográfica,
autopredisposição mínima inspiracional gesconográfica e autopredisposição máxima inspiracional gesconográfica são neologismos técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Autopensenização rotineira. 2. Bloqueio inspirativo.
Estrangeirismologia: a route d’accès mental aberta às inspirações; a open mind ao neomodus faciendi da estilística redacional conscienciológica; a grafia do insight preciso; a serendipitia; o breakthrough mentalsomático; o Pangrapharium; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade gesconográfica.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Amparadores. Quem tem intenção de ajudar aos outros, recebe inspiração espontânea dos amparadores extrafísicos”.
2. “Autotranspiração. A autotranspiração está no cerne da inspiração”.
3. “Obra-prima. Se você identificou uma ideia digna de ser escrita, e que ainda não foi,
é a inspiração ou sinal que faltava para você redigir a sua obra-prima”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prontidão gesconológica; o abertismo pensênico às neoideias; os propensenes cosmoéticos favoráveis à redação e publicação de obras conscienciográficas; a propensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade acolhedora
dos neopensenes; os lateropensenes; a lateropensenidade; os xenopensenes positivos; a xenopensenidade; o abertismo autopensênico omnilateral favorável à interação perante o amparador extrafísico; o predomínio do pen nas inspirações tarísticas; a predisposição pensênica necessária ao desenvolvimento pangráfico.
Fatologia: a autopredisposição inspiracional gesconográfica; a disponibilidade em transformar as ideias captadas em produtos tarísticos; a autoinspiração concretizada em tema de verbetes, artigos e livros; os frutos ideativos decorrentes da convivialidade grupocármica; as múltiplas
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fontes de inspiração; o conceptáculo inspiracional; a evitação da perda das ideias pela falta de
anotação; a satisfação íntima ao ver a inspiração materializada em instrumento tarístico; a autexperimentação visando fomentar a escrita tarística, prioridade de toda conscin intermissivista interessada no completismo existencial; o ato de valorizar os achados pesquisísticos; o aprofundamento e divulgação do conhecimento geral da Conscienciologia através da tares escrita; o foco
e a atenção no dia a dia voltados a extrair o máximo das experiências vivenciadas; o registro detalhado de ideias, percepções e parapercepções almejando o compartilhamento das informações por
meio das publicações; a ideia original fomentando a expansão teática de neoverpons; o esforço
constante para expansão dos dicionários cerebrais; o cultivo da memória útil; a achega matemática; o arcabouço cognitivo necessário para chegar à pangrafia; a influência da erudição pessoal;
a disciplina e o autodesassédio necessários à assistência tarística por meio da escrita; o autodiscernimento enquanto condição prioritária ao bom desempenho gesconológico; a tranquilidade íntima e o abertismo favorecendo a predisposição inspiracional ideativa; o estado de lucidez na
apreensão de neovivências; a evitação de devaneios, dispersões e fantasias; a atenção dividida;
a associação de ideias; a memória dividida; a ampliação da interassistência gesconográfica; a Enciclopédia da Conscienciologia sendo elaborada pelo propositor a partir da pangrafia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica identificando a achega do amparador extrafísico; a clarividência; a clariaudiência; a retrocognição; a projeção lúcida; a soltura do energossoma; a descoincidência vígil; o registro parafenomênico; a inspiração extrafísica; a busca pela interação com a equipe técnica de
amparadores especializados em pangrafia; a apreensão do conteúdo dos parafenômenos; a autoqualificação parapsíquica grafopensênica; o parapsiquismo avançado utilizado na captação de
ideias originais; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático fixando a inspiração para as reciclagens da vida humana da conscin; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o fenômeno
da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição-assistência; o sinergismo paracérebro receptivo–paraachegas cosmoéticas; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor; o sinergismo
intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio do “nada substitui o esfor o pessoal”; o princípio do “quem
procura, acha” aplicado à Neoverponologia; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diuturnamente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Retribuiciologia; a teoria da verpon.
Tecnologia: a técnica da aplicabilidade da inspiração; a técnica das 3 cadeiras; a técnica do posfácio da pangrafia; a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica
do detalhismo; a técnica da circularidade; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: os voluntários escritores da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: os efeitos interassistenciais da predisposição evolutiva; o efeito catalisador
de novas inspirações a partir do exercício diário da escrita.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses através da inspiração de neoideias.
Ciclologia: a predisposição aos ciclos de neoideias; o ciclo predisposição-inspiração-gescon; o ciclo vivência-reflexão-registro; o ciclo de produção gesconográfica; o ciclo das
oportunidades evolutivas gerando autossatisfação.
Enumerologia: a predisposição habitual; a predisposição diária; a predisposição eventual; a predisposição esporádica; a predisposição produtiva; a predisposição prévia; a predisposição útil. A inspiração pessoal; a inspiração extrafísica; a inspiração mental; a inspiração prolongada; a inspiração repetida; a inspiração detalhista; a inspiração reflexiva. A gescon conscienciométrica; a gescon consciencioterapêutica; a gescon cosmovisiológica; a gescon especializada; a gescon técnica; a gescon tarística; a gescon interassistencial.
Binomiologia: o binômio inspiração-autocognição; o binômio percepção-parapercepção; o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio horas de trabalho–minutos de inspiração;
o binômio ideia-intenção.
Interaciologia: a interação pangrafia–Enciclopédia da Conscienciologia.
Crescendologia: o crescendo inspiração percebida–inspiração materializada; o crescendo planejamento-organização-consecução; o crescendo artigo-verbete-livro.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio predisposição-priorização-realização; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração; o trinômio neoideia-neovisão-neorrealidade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates; o polinômio inspiração-artigo-palestra-livro; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo inspiração aplicada / inspiração desprezada; o antagonismo neoinspiração evoluída / retroinspiração regressiva; o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a verponocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da clareza na grafocomunicação.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a priorofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome da distorção imaginativa poluidora da inspiração inicial.
Maniologia: a mania de menosprezar as sincronicidades; a mania de menosprezar as sutilezas; a mania de menosprezar os detalhes.
Mitologia: o mito do amparador ditar o conteúdo do texto a ser escrito; a eliminação do
mito da inspiração sem transpiração pela consciência lúcida.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a ideoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia;
a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Gesconologia; a Autorrevezamentologia.
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 paraperceptivus; o Homo sapiens paracaptor; o Homo
sapiens inspirator; o Homo sapiens ideosutilis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens scriptor;
o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens graphopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopredisposição mínima inspiracional gesconográfica = o empenho teático da grafia das ideias dedicado a superações egocármicas; autopredisposição máxima inspiracional gesconográfica = o emprego contínuo da grafopensenidade voltado à assistência policármica.
Culturologia: a cultura da valorização dos aportes; a cultura da primazia da escrita.
Taxologia. De acordo com a Experimentologia, inúmeras são as fontes de inspiração
passíveis de gerar ideias às conscins predispostas, por exemplo, as 20 listadas abaixo, em ordem
alfabética das respectivas especialidades:
01. Autopensenologia: a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica.
02. Autopesquisologia: os fatos; os parafatos; os detalhismos pesquisísticos.
03. Clarividenciologia: a semidescoincidência; a parainterlocução.
04. Cobaiologia: a conscin cobaia do Conscienciograma.
05. Conviviologia: a amizade raríssima; a consréu; o macrossômata; o ser desperto.
06. Criativologia: as descobertas; as invenções; a Heurística.
07. Culturologia: os costumes; as linhas de conhecimento.
08. Debatologia: os omniquestionamentos; as argumentações; as refutações.
09. Descrenciologia: as autexperiências continuadas.
10. Docenciologia: a sala de aula de Conscienciologia; a docência itinerante.
11. Escritologia: o autorado conscienciológico.
12. Eventologia: as palestras; as conferências; os workshops.
13. Extrafisicologia: o amparador extrafísico; o parapreceptor.
14. Farturologia: as fontes multifacéticas de pesquisas acessíveis.
15. Interassistenciologia: a megafraternidade; a Cosmoética; a intencionalidade.
16. Interlocuciologia: o parente de maior afinidade; o colega profissional experiente.
17. Leiturologia: os jornais; as revistas; os periódicos; as megagescons.
18. Projeciologia: os parencontros; a parassistência.
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19. Recexologia: os novos hábitos; a reeducação.
20. Voluntariologia: as Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autopredisposição inspiracional gesconográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Achega matemática: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
06. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
07. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
08. Inspiração verbetogênica: Heuristicologia; Homeostático.
09. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Predisposição evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
14. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Ricochete intelectivo: Mentalsomatologia; Neutro.

A AUTOPREDISPOSIÇÃO INSPIRACIONAL GESCONOGRÁFICA VISA UTILIZAR OS INSIGHTS E AS INTUIÇÕES EVOLUTIVAS E INTERASSISTENCIAIS EM PROL DA QUALIFICAÇÃO TARÍSTICA DA ESCRITA CONSCIENCIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita as ideias obtidas no cotidiano de maneira útil? Vive predisposto a fim de alcançar fontes de inspiração lógica e transformá-las em textos assistenciais?
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 801, 802 e 831.
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 84, 259
e 1.154.

A. F. C.
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AUTOPRESCRIÇÃO DESASSEDIADORA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoprescrição desassediadora é a determinação do plano autoconsciencioterapêutico composto por experimentos, técnicas e procedimentos a serem vivenciados e aplicados, disciplinadamente, pela própria conscin, a fim de alcançar a remissão definitiva de autassédio ou heterassédio já criteriosamente diagnosticado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo prescrição vem do idioma Latim, praescriptio, “determinação;
preceito; regra; intimação; ordem”. Surgiu no Século XV. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. 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. Autoprescrição consciencioterapêutica. 2. Autodeterminação desassediadora. 3. Receita contra o autassédio. 4. Planejamento autodesobsessivo.
Neologia. As 3 expressões compostas autoprescrição desassediadora, autoprescrição
desassediadora profilática e autoprescrição desassediadora terapêutica são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Heteroprescrição desassediadora. 2. Procedimento heterodesassediador. 3. Empirismo autodesassediador. 4. Prescrição antiassediadora iatrogênica. 5. Contraindicação para o autodesassédio.
Estrangeirismologia: o know-how autodesassediador; o modus operandi para o autodesassédio; a definição do modus vivendi antiassediador; a prescrição do acid test para o autodesassédio; a perspectiva da self performance no autenfrentamento; a intentio recta; a estratégia para
a autossuperação das forças intraconscienciais de manutenção do status quo; o Despertarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
prescritivo quanto às técnicas e paratécnicas de autodesassédio.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Megautoprescrição desassediadora: interassistir.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesassedialidade; o projeto para a reestruturação do holopensene pessoal; o holopensene ambiental desassediado; os terapeuticopensenes;
a terapeuticopensenidade; os definopensenes; a definopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
a fórmula para a eliminação dos bagulhos autopensênicos; o plano de tratamento para o vício pensênico arraigado; as metodologias de manejo dos pensenes automáticos disfuncionais; as táticas
de renovação da autopensenidade; a autopensenidade carregada no pen; as práticas de autodefesa
parapsíquica contra a interferência espúria, intrusiva, de exopensenes patológicos.
Fatologia: a autoprescrição desassediadora; a autossistematização antitrafarista; o receituário do autodesassédio; as abordagens autoprescritivas multifacetadas e cosmovisiológicas;
a definição das etapas necessárias ao combate dos assédios crônicos; a fórmula personalizada para
a remissão da autassedialidade; o planejamento autodesassediador com ações de curto, médio
e longo prazos; as autoprescrições radicais para o afastamento dos assediadores; o rumo para a superação dos autotrafares; a exaustividade autodiagnóstica prévia qualificadora da autoprescrição
posterior; a ousadia racional autoprescritiva; as heterajudas na planificação das autoprescrições;
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a contribuição das heterocríticas para a definição da autoterapêutica; a prospectiva dos desconfortos pessoais vindouros para evitar as esquivas da fase de autenfrentamento; a profilaxia das autorreatividades e autorresistências às mudanças; as estimativas dos contrafluxos extraconsciemciais
às ações de autodesassédio; a previsão dos pedágios inerentes aos autodesassédios; a prevenção
das recaídas autocorruptoras; o autocomprometimento recinológico; o autodomínio da vontade;
o monitoramento contínuo da autointencionalidade; a importância do registro escrito da autoprescrição; o redirecionamento experimentológico através da racionalidade autoprescritiva; as reperspectivações prescritivas indicadas pelas autexperimentações; a revisitação ao autodiagnóstico; as
revisões continuadas das autoprescrições; as repetições necessárias à fixação das neocondutas,
neorrotinas e neo-hábitos evolutivos; a remissão dos heterassédios através da eliminação dos autassédios.
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional (EV) antes, durante e depois da determinação das autoprescrições desassediadoras; a autossinalética energética e parapsíquica; o parapsiquismo autoprescritivo; a autoparaprescrição pangráfica; o experimento autodesassediador inspirado por amparador extrafísico; as deliberações para o autodesassédio definidas na autexperimentação no campo homeostático do setting consciencioterapêutico; os cursos de campo bioenergético da Conscienciologia favorecendo o delineamento das autoprescrições desassediadoras; as
ideias para o autodesassédio obtidas na prática da tenepes; os insights autoparaprescritivos obtidos por meio da projetabilidade lúcida (PL); o planejamento proexológico da consciex intermissivista para a obtenção da autodesperticidade na próxima vida humana; as autorretrocognições
apontando a direção experimental prioritária para o atingimento da autodesassedialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoprescrição-heteroprescrição; o sinergismo autodesassédio-interassistência; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo da autortopensenização continuada.
Principiologia: o princípio da autodesassedialidade omnicognitiva; o princípio da racionalidade autoprescritiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético
de não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de só a própria consciência poder
mudar a si mesma.
Codigologia: a cláusula autodesassediadora do código pessoal de Cosmoética (CPC);
a cláusula autodesassediadora do código duplista de Cosmoética (CDC); a cláusula autodesassediadora do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da autocura; a teoria da
desperticidade.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a conjugação da técnica do detalhismo e da
exaustividade aplicadas ao planejamento autoconsciencioterapêutico; a técnica da circularidade; a técnica da atenção prospectiva; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as abordagens paratécnicas da Consciencioterapia; a cognição quanto às paratécnicas desassediadoras.
Voluntariadologia: o voluntariado interassistencial autodesassediador nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomatico (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
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Efeitologia: os efeitos curativos da prescrição do medicamento certo, na dosagem correta, no timing adequado; os efeitos terapêuticos do ato autoprescritivo; os efeitos adversos das
prescrições inadequadas; o efeito dos meios nos fins; os efeitos do autocomprometimento evolutivo; os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito halo do autodesassédio.
Neossinapsologia: as neossinapses promotoras do autodesassédio; os autexperimentos
evolutivos criadores de neossinapses; o estímulo às neossinapses parapsíquicas; a recuperação
das retrossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo de realização
vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo análise-síntese; o ciclo meta-conquista; o ciclo
reflexão-decisão-consecução; o ciclo virtuoso das autorreciclagens; o fim do ciclo de autassedialidade; o ciclo consciencioterápico autodesconforto-autoinvestigação-autodiagnóstico-autoprescrição-autoinstrumentalização-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a experiência-medicamento; a verpon-medicamento; o verbete-medicamento; o artigo-medicamento; o livro-medicamento; o subumano-medicamento; a companhia-medicamento.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio autodecisão-automotivação;
o binômio teoria-prática; o binômio autoprescrição desassediadora–cláusula do CPC.
Interaciologia: a interação evoluciente-consciencioterapeuta; a interação autoconsciencioterapeuta-paraconsciencioterapeuta; a interação autodessassédio-autocoerência-autoconfiança; a interação autodiscernimento-autodeterminação.
Crescendologia: o crescendo Ortoparassemiologia-Ortoparadiagnosticologia-Ortoparaprescriciologia; o crescendo planejamento-sistematização-realização.
Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão; o trinômio vontade-intenção-autorganização.
Antagonismologia: o antagonismo livro-remédio / livro-veneno; o antagonismo profilaxia / terapia; o antagonismo superficialidade autopesquisística / cosmovisão autopesquisística; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo autodeterminação / autovacilação.
Paradoxologia: o paradoxo de os auto e heterassédios obstarem a autodeterminação
e o autocomprometimento com a terapêutica desassediadora mais indicada ao caso pessoal.
Politicologia: a meritocracia; a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada aos autodesassédios.
Filiologia: a autocurofilia; a recexofilia; a decidofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o medo de enfrentar os próprios assédios.
Sindromologia: a síndrome da indecisão; a síndrome da banalização dos autodiagnósticos; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da
prospectiva trágica; a síndrome da subestimação; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB).
Mitologia: o mito da mutação consciencial instantânea, sem autorganização e autesforço; o mito da heterocura.
Holotecologia: a terapeuticoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca; a psicologoteca; a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Paratecnologia; a Paraterapeuticologia; a Autodiagnosticologia; a Autenfrentamentologia; a Paraprofilaxiologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade autassediada; a personalidade heterassediada; a pessoa determinada; a pessoa teática; a conscin autocrítica; a conscin planejadora; a conscin atacadista
consciencial; as companhias evitáveis; as companhias evolutivas; a isca humana inconsciente;
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a isca humana consciente; o ser interassistencial; o ser desassediado; a consciex amparadora;
a consciex paraterapeuta; a consciex orientadora evolutiva.
Masculinologia: o especialista no autodesassédio; o autoprescritor; o paratecnólogo;
o autodecisor; o evoluciente; o autoconsciencioterapeuta; o consciencioterapeuta; o autoconscienciômetra; o autopesquisador; o sistemata; o reciclante existencial; o inversor existencial; o proexista; o tenepessista; o exemplarista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o epicon lúcido; o macrossômata; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o homem de ação; o conscienciólogo.
Femininologia: a especialista no autodesassédio; a autoprescritora; a paratecnóloga;
a autodecisora; a evoluciente; a autoconsciencioterapeuta; a consciencioterapeuta; a autoconscienciômetra; a autopesquisadora; a sistemata; a reciclante existencial; a inversora existencial; a proexista; a tenepessista; a exemplarista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a epicon lúcida; a macrossômata; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a projetora
consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a mulher de ação; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo
sapiens decisor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens conscientiotherapicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprescrição desassediadora profilática = o autocompromisso de praticar rotineiramente o estado vibracional profilático; autoprescrição desassediadora terapêutica
= o autocompromisso de passar a decidir e agir de acordo com os próprios valores evolutivos.
Culturologia: a cultura da autoconsciencioterapia continuada.
Taxologia. Tendo em vista a Paratecnologia, a conscin empenhada no autodesassédio
tem à disposição amplo rol de técnicas conscienciológicas passíveis de serem autaplicadas na fase
de autenfrentamento, a exemplo destas 40, dispostas a seguir, na ordem alfanumérica:
01. Técnica da abordagem inicial.
02. Técnica da ação pelas pequenas coisas.
03. Técnica da ação pelas prioridades.
04. Técnica da alcova blindada.
05. Técnica da análise autocrítica.
06. Técnica da assepsia energética.
07. Técnica da assim-desassim.
08. Técnica da autochecagem holossomática.
09. Técnica da autorreflexão de 5 horas.
10. Técnica da autovisão prioritária.
11. Técnica da confutação.
12. Técnica da desassedialidade direta.
13. Técnica da eliminação do autotrafar.
14. Técnica da exteriorização das ECs.
15. Técnica da gescon autodesassediadora.
16. Técnica da Higiene Consciencial.
17. Técnica da imobilidade física vígil (IFV).
18. Técnica da incorruptibilidade da imaginação.
19. Técnica da iscagem interconsciencial.
20. Técnica da linearidade da autopensenização.
21. Técnica da mudança de bloco pensênico.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Técnica da omissuper.
Técnica da redução dos erros pessoais.
Técnica da repetição paciente.
Técnica das 50 vezes mais.
Técnica das compensações intraconscienciais.
Técnica da sondagem bioenergética.
Técnica das rotinas úteis e hábitos sadios.
Técnica da tábula rasa.
Técnica da tentativa e acerto.
Técnica da tentativa e erro.
Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo.
Técnica do acoplamento áurico.
Técnica do autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Técnica do código pessoal de Cosmoética.
Técnica do encapsulamento parassanitário.
Técnica do estado vibracional.
Técnica do sobrepairamento analítico.
Técnica interassistencial da tenepes.

Etapa. Segundo os princípios da Autoconsciencioterapeuticologia, a autoprescrição
é etapa de planificação a ser realizada entre as fases de autodiagnóstico e autenfrentamento, por
isso depende tanto da eficácia do diagnóstico prévio, quanto é fator determinante para o sucesso
do processo de autenfrentamento seguinte.
Perfilologia. Pela ótica da Parageneticologia, quanto mais personalizada e adaptada for
a terapêutica prescrita às características individuais da conscin autoprescritora, maior é a probabilidade de atingimento do objetivo almejado.
Terapeuticologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 10 terapêuticas fundamentadas na Consciencioterapia, passíveis de serem autoindicadas a fim de alcançar a remissão de diferentes modalidades de auto ou heterassédios:
01. Assistencioterapia: indicada a conscins assediadas devido ao egoísmo exacerbado.
02. Convivioterapia: indicada a conscins assediadas devido à patoconvivialidade.
03. Cosmoeticoterapia: indicada a conscins assediadas devido à desqualificação da autointencionalidade.
04. Grafoconsciencioterapia: indicada a conscins assediadas pela falta de retilinearidade autopensênica.
05. Impactoterapia Cosmoética: indicada a conscins assediadas crônicas, neofóbicas
e renitentes no erro.
06. Lexicoterapia: indicada a conscins assediadas mentalsomaticamente.
07. Paraxioterapia: a consciencioterapia a partir da renovação dos valores indicada às
conscins assediadas devido à corrupção dos autovalores evolutivos.
08. Pensenoterapia: indicada a conscins assediadas devido à autopatopensenidade.
09. Projecioterapia: indicada a conscins vítimas de heterassédios extrafísicos.
10. Volicioterapia: indicada a conscins assediadas devido à parapatologia da vontade
pessoal.
Contraindicação. Na definição da autoprescrição deve-se considerar o fato de haver
a possibilidade de certa técnica ou procedimento terapêutico ser contraindicado para determinada
conscin em função do momento evolutivo, estágio da parapatologia e das características pessoais,
por exemplo, o uso inadequado da impactorerapia pode resultar em estupro evolutivo.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a autoprescrição desassediadora, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
08. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
11. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
12. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
13. Medicamento: Paraterapeuticologia; Neutro.
14. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
15. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.

O ATO DE AUTOPRESCREVER ALGUM EXPERIMENTO,
PROCEDIMENTO OU TÉCNICA PARA ATINGIR O AUTODESASSÉDIO REPRESENTA AUTOPOSICIONAMENTO COSMOÉTICO, SENDO, PER SE, AUTOCONSCIENCIOTERÁPICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conquistou o estado de autodesassédio mais
permanente? Caso contrário, quais atitudes vem tomando para dirimir os auto e heterassédios ainda existentes? Já possui o receituário autodesassediador?
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Nazaré; Gonçalves, Luiz; & Soares, Fátima; Decidofobia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential Health Meeting; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33S; International Academy of Consciousness (IAC); London; UK; September, 2006; páginas 213 a 234.
02. Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia através do Código Pessoal de Cosmoética; Artigo; Saúde Consciencial; Revista, Anuário; Vol. 1; N. 1; 1 E-mail; 27 enus.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 14 refs.;
Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83.
03. Habib, Igor; Estudo sobre a Autoconsciencioterapia da Vaidade; Artigo; Saúde Consciencial; Revista;
Anuário; Vol. 1; N. 1; 1 E-mail; 11 enus.; 1 microbiografia; 2 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia
(OIC); Foz do Iguaçu; PR; Setembro, 2012; página 139 a 154.
04. Hanz, V. Hogerzeil; et al.; Guia do Instrutor em Prática da Boa Prescrição Médica (Guide to Good
Prescribing); revisora Maria Auxiliadora Oliveira; trad. Vera Lucia Luzia; Claudia Garcia Serpa; & Osorio de Castro; 110
p.; 2 partes; 10 caps.; 12 enus.; 4 anexos; 27 x 21 cm; br.; Organização Mundial da Saúde (OMS); Genebra; Suiça; 2001;
páginas 1 a 3.
05. Haymann, Maximiliano; Identificação do Ciclo do Autoassédio: Técnica para Aumento da Efetividade
Autoconsciencioterápica; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Vol. 3; N. 3; 1 E-mail; 11 enus.; 4 esquemas;
1 microbiografia; 7 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu; PR; Setembro, 2014;
páginas 99 a 108.
06. Idem; Técnica da Gescon Autodesassediadora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail;
6 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu,
PR; 2012; páginas 8 a 12.
07. Machado, César; A Importância do Auto-Enfrentamento na Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais da V Jornada de Saúde da Consciência & II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Conscientia;
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Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 32 enus.; 1 microbiografia; 3 técnicas; 5 refs.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 7 a 17.
08. Idem; 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 261
a 272. Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 14 enus.; 2 notas; 12
refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; JaneiroMarço, 2003; páginas 14 a 23.
09. Mello, Alexandre; Lexicoterapia: Autodesassédio Mentalsomático; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 14 enus.; 7 técnicas; 2 notas; 12 refs.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Marco, 2003; páginas 14 a 23.
10. Ribeiro, Viviane; Valente, Ivo; & Vilela, Ana; Síndrome do Infantilismo Consciencial; 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; International Academy of Consciousness (IAC); London; UK; Foz do Iguaçu, PR;
September, 2006; páginas 94, 97 e 98.
11. Takimoto, Nário; 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; UK; September, 2006;
páginas 11 a 28.

M. H.

Enciclopédia da Conscienciologia

3797

AUTOPREVISÃO EXISTENCIAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoprevisão existencial é o prognóstico da meta ou teto máximo, dentro
do índice taxológico, proexológico, exato, pessoal, desta vida humana, pretendido alcançar pela
conscin lúcida, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher, no final desta existência, mas estabelecido, desde já, no início da fase da consecução da autoproéxis, a partir dos 36 anos de idade,
de acordo com as próprias potencialidades, autoconfiança e autorganização.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra previsão vem do idioma Latim, praevidere, “ver antes; perceber;
descobrir”. Surgiu no Século XV. O vocábulo existencial deriva do mesmo idioma Latim Tardio,
existentialis, “existencial; de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se;
existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autoqualificação existencial. 02. Autoclassificação proexológica.
03. Autoconsecução proexológica. 04. Teto existencial. 05. Máximo existencial. 06. Autotaxologia existencial. 07. Autoprognóstico existencial. 08. Autoconscientização evolutiva. 09. Autocompléxis. 10. Autorganização existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo previsão:
autoimprevisão; autoprevisão; heteroprevisão; imprevisão; imprevisibilidade; imprevisível; imprevista; imprevisto; previsibilidade; previsível; previsor; previsora; prevista; previsto.
Neologia. As 3 expressões compostas autoprevisão existencial, autoprevisão existencial
básica e autoprevisão existencial avançada são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Autoimprevisão evolutiva. 02. Autoignorância evolutiva. 03. Autoinconsciência evolutiva. 04. Autodesorganização. 05. Autoincompléxis. 06. Onirismologia.
07. Visionarismo. 08. Previsão aleatória. 09. Fracassomania. 10. Sinistrose.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autoprevisão existencial; a autoqualificação existencial; o chamado da evolução consciencial; a autoprevisão providencial; a conquista máxima desta vida humana; a categoria do compléxis pessoal; a inteligência evolutiva (IE); as perspectivas proexológicas; a Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o autexame conscienciométrico; a autodisponibilidade; a cosmovisão
avançada; o cenário pessoal; o teatro de operações proexológicas; a obra-prima pessoal; a evitação do perdularismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Profilaxia; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
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Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da incerteza / extrapolacionismo parapsíquico; o antagonismo acerto / desacerto.
Legislogia: as leis das probabilidades.
Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Prospectivologia; a Autodiscernimentologia;
a Intencionologia; a Autexperimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoproexologia;
a Autopriorologia; a Epicentrologia; a Despertologia; a Semiconsciexologia; a Intrafisicologia;
a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o 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 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 attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprevisão existencial básica = a conquista pessoal da condição do
epicentrismo lúcido; autoprevisão existencial avançada = a conquista da pesquisa laboriosa
e a publicação da obra-prima pessoal.
Megafocologia. Segundo a Autevoluciologia, é inteligente e oportuno saber qual destas
3 qualidades de vida, ou conquistas evolutivas fundamentais, aqui dispostas na ordem funcional,
você, homem ou mulher, intermissivista ou cognopolita, alcançará no final desta existência:
1. Epicentrismo: primeira vida humana na condição de epicon lúcido.
2. Desperticidade: primeira vida humana na condição de ser desperto.
3. Semiconsciexialidade: primeira vida humana na condição de semiconsciex lúcida.
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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 autoprevisão existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
06. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
09. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A AUTOPREVISÃO EXISTENCIAL NÃO PODE, RACIONAL
E LOGICAMENTE, SER DESCARTADA PELO INTERMISSIVISTA, SEJA QUEM FOR, POIS É PROVIDÊNCIA DAS
MAIS INTELIGENTES PARA QUALQUER CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você já fez a própria previsão existencial? Em qual nível está o desenvolvimento dos fatos atualmente?
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AUTOPRINCÍPIO COSMOÉTICO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoprincípio cosmoético é o ditame, proposição lógica, norma, preceito
autorregulamentador da pensenidade e da conduta ínsita à consciência na vivência da autorresponsabilidade dos paradeveres em assistir, retribuir, esclarecer, cooperar, compartilhar, cuidar ou
doar mais, a partir da descoberta da multidimensionalidade e da teática evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo por si próprio”. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu
no Século XIV. A palavra cosmos deriva do mesmo idioma Grego, kósmos, “ordem; organização;
mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma
Grego, kosmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética provém do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Princípio pessoal cosmoético. 02. Autembasamento da conduta
cosmoética. 03. Autoconstituição cosmoética. 04. Autodiretriz evolutiva. 05. Auto-holofilosofia
teática. 06. Autofundamento ortopensênico. 07. Autojurisdição cosmoética. 08. Autolegislação
norteadora do comportamento cosmoético. 09. Ortoprincípio existencial pessoal. 10. Autorregência cosmoética.
Neologia. As 4 expressões compostas autoprincípio cosmoético, autoprincípio cosmoético básico, autoprincípio cosmoético intermediário e autoprincípio cosmoético avançado são
neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Princípio pessoal anticosmoético. 02. Princípio antidiscernidor.
03. Princípio estagnador. 04. Autofilosofia da vida teórica. 05. Princípio extraconsciencial.
06. Princípio dogmático. 07. Princípio antievolutivo. 08. Princípio autocorruptor. 09. Princípio antiproexológico. 10. Princípio robotizador.
Estrangeirismologia: a glasnost; o principium cosmoethicus; o principium prioritarium; o superavit cognitivo; o modus vivendi interassistencial; o continuum da holomaturidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ortoprincípio
é megaacerto.
Citaciologia. Eis citação pertinente de Vilfredo Pareto (1848–1923): – Para muitos fenômenos 80% das consequências advém de 20% das causas.
Unidade. A verbação expressa a unidade de medida da autocoerência, da cosmoeticidade e da incorruptibilidade do caráter pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade pensênica; o holopensene pessoal da integridade; o holopensene do Curso Intermissivo (CI) recuperado na intrafisicalidade;
a junção disciplina-flexibilidade na autopensenização retilínea; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização a favor da priorização da cientificidade multidimensional; a flexibilidade autopensênica equilibradora do autotemperamento.
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Fatologia: a autodeterminação proexológica; o autoprincípio proativo embasador de toda ordem de cognição evolutiva da consciência; a diretriz interna impulsionadora da responsabilidade quanto aos paradeveres; as medidas preventivas dos autoprincípios cosmoéticos; as atitudes
comprometidas com o modo de ser interassistencial; o corpus de princípios regentes da integridade pessoal coerente com o Curso Intermissivo; a autoconscientização quanto à qualificação da
plataforma dos princípios pessoais; o megafoco no aprendizado da compléxis; a autodescoberta
da maturidade dos ortoprincípios libertários; a autopesquisa profícua quanto a maturescência do
corpus de princípios; a qualificação dos princípios, principalmente os relativos aos atributos mentaissomáticos; a progressão autoconsciente dos princípios pessoais na dimensão intrafísica; a sinceridade íntima; a intencionalidade assistencial; a metarreflexão; a forma de pensar, sentir e acolher maxifraternalmente; o entendimento grupal; a auto e heterobservação criteriosa sobre a influência dos princípios inconscientes; o pente-fino intraconsciencial; o silêncio cosmoetificador;
a autocompetitividade cosmoética; a decisão cosmoética; a coragem de mudar paradigmas; a aptidão evolutiva; a transcendência da transitoriedade; o realinhamento com a inteligência evolutiva;
a retrospecção do déficit da hiperacuidade nas autorreciclagens; a prevenção das incoerências dos
princípios herdados; a evitação do vácuo evolutivo dos retroprincípios anticosmoéticos; a profilaxia da heterodeterminação da vontade; a maxidissidência dos princípios regressivos filosóficos,
teológicos, políticos e científicos; a autodisponibilidade; o bom-humor; o teste da força de vontade; a mentalsomática sobrepairando a psicossomática; a holoteca pessoal; a construção do trafor
da escrita; o senso da reurbex; os encontros de destino propiciando as reconcilições e acertos grupocármicos; o senso de gratidão às consciências amparadoras; as itinerâncias esclarecedoras; os
limites do cuidador na Cuidadologia; o autodesenvolvimento racional, emocional e social da
consciência; o despojamento inerente à progressão dos princípios mais maduros; a Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os autoprincípios cosmoéticos relativos
à megaprospecção pacífica da Terra na trajetória do Estado Mundial.
Parafatologia: a conquista lúcida da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização básica de energia (MBE) na condição de arrimo bioenergético; a sinalética
energética pessoal; o abertismo às vivências parapsíquicas; a autoconsciência da responsabilidade
relativa aos princípios multidimensionais; a reorganização gradativa e harmônica da holossomaticidade; a readaptação à multidimensionalidade; a integridade da minipeça no maximecanismo interassistencial; a persistência multiexistencial; a pararresponsabilidade do intermissivista realinhando a autoproéxis à maxiproéxis grupal; a ampliação da holomemória; o autorrefinamento das
amizades e paramizades; o autodesenvolvimento parapsíquico e parassocial da consciência; a coexistência pacífica com a Socin, Sociex e o fluxo do Cosmos; a existência dos autoprincípios cosmoéticos nas múltiplas dimensões planetárias; os autoprincípios preparatórios dos autorrevezamentos multiexistenciais; a autolocalização junto à Escala Evolutiva das Consciências; a Central
Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autoprincipiologia-Autodiscernimentologia-Autexperimentologia; o sinergismo interassistência–autonomia pensênica–cosmoética; o sinergismo da dinâmica evolutiva autocompreensão-intercompreensão.
Principiologia: o autoprincípio cosmoético; o princípio da descrença (PD); o princípio
da Evoluciologia; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da multidimensionalidade;
o princípio do aprendizado pessoal; o principio da prevenção; o princípio diretor da consciência
(materpensene); o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro; os princípios gravados em cláusula pétrea; o princípio da empatia evolutiva; o princípio organizador do holossoma; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do altruísmo; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
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Codigologia: a maturidade do código de princípios pessoais; a coerência na vivência do
código pessoal de Cosmoética (CPC); o exercício conjunto do código grupal de Cosmoética
(CGC); o código evoluído do Megaparadigma Cosmoético; a profilaxia dos códigos consagrados; o respeito aos códigos de ética das diferentes sociedades intrafísicas.
Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria do calculismo cosmoético; a teoria da
holocarmalidade; a teoria da Era da Geração Sanduíche; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da autopesquisa; a técnica da análise reflexiva e autocrítica da
holossomaticidade; a técnica do balanço consciencial; a técnica da intencionalidade cosmoética;
a técnica da compensação intraconsciencial; a técnica das diretrizes de qualificação conscienciológica.
Voluntariologia: a teática do voluntariado conscienciológico; a vivência do voluntariado conscienciológico exigindo autoprincípios de bases grupais; o voluntário lúcido quanto às
oportunidades da amparabilidade do paravoluntariado; o voluntariado conscienciológico fortalecendo o holopensene da interconvivialidade com pesquisadores universalistas.
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da
Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos da autexperimentação pesquisística no acerto dos princípios pessoais; os efeitos evolutivos das análises reflexivas e autocríticas profundas na autocompreensão
dos princípios pessoais e grupais; os efeitos da recin na incorporação gradual dos ortoprincípios
conscienciológicos quanto às automanifestações da conscin lúcida; o efeito reeducativo dos princípios do Megaparadigma Cosmoético no holopensene pessoal; o efeito progressivo dos ajustes
dos recursos pessoais visando despojamento interassistencial; o efeito das escolhas assertivas na
proéxis pessoal e grupal; o efeito da harmonização intraconsciencial favorecendo a autocognição
teática dos autoprincípios cosmoéticos.
Neossinapsologia: o esforço concentrado e atento na geração de neossinapses próprias
dos paradeveres interassistenciais; as paraneossinapses intermissivas resultantes da autopesquisa dos ortoprincípios evolutivos.
Ciclologia: o ciclo potencialização dos princípios conscientes–minimização dos princípios inconscientes; o atilamento quanto ao ciclo cármico pessoal; o ciclo assistente-assistido;
o ciclo ascendente da espiral evolutiva pessoal, grupal e coletiva.
Enumerologia: a perceptibilidade pessoal; a analiticidade pessoal; a criticidade pessoal;
a coerência pessoal; a incorruptibilidade pessoal; a desassedialidade pessoal; o exemplarismo
pessoal.
Binomiologia: o binômio determinação-intencionalidade; o binômio escolha madura–
–decisão assertiva; o binômio neorrotinas–hábitos sadios; o binômio paciência-persistência;
o binômio admiração-discordância; o binômio energia–autoprincípio cosmoético; o binômio autossegurança-autoconfiança; o binômio retribuição–senso do paradever; o binômio tares-tacon.
Interaciologia: a interação consciência-sociedade-Cosmos; a interação compreender-empreender-manter; a interação princípios-valores-metas; a interação princípio-meio-fim; a interação conduta padrão–conduta exceção; a interação força presencial–autoridade moral.
Crescendologia: o crescendo princípios pessoais–princípios interdimensionais; o crescendo dependência-independência-interdependência; o crescendo miniprincípio científico convencional–ortoprincípio conscienciológico; o crescendo dos princípios éticos-bioéticos-cosmoéticos; o crescendo recexibilidade-tenepessidade-desperticidade; o crescendo Curso Intermissivo–
–proéxis–compléxis.
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Trinomiologia: o trinômio autoconscientização-autolibertação-autorracionalização;
o trinômio da holomaturidade autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade; o trinômio vontade-intencionalidade-dicernimento; o trinômio concentração-atenção-lucidez; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio consciência receptiva–aquisitiva–retributiva; o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão; o trinômio cosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade.
Polinomiologia: o polinômio retroprincípios-autoprincípios-multiprincípios-ortoprincípios; o polinômio objetivo-planejamento-realização-saldo; o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade; o polinômio autossuperação-gradação-progressão-harmonização;
o polinômio da diversidade fitoconvivialidade–zooconvivialidade–Humanidade–Para-Humanidade.
Antagonismologia: o antagonismo autoprincípios conscientes / autoprincípios inconscientes; o antagonismo priorização dos princípios pessoais / despriorização dos princípios pessoais; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo construção / desconstrução; o antagonismo autobservação / heterobservacão; o antagonismo aprofundamento / superficialidade;
o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo verbação / incongruência; o antagonismo autoprincípios superavitários / autoprincípios deficitários.
Paradoxologia: o paradoxo de a dependência ser necessária à construção da interdependência interassistencial; o paradoxo de quanto maior a interdependência evolutiva conquistada maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia;
a proexocracia; a democracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa dos princípios evolutivos;
a lei da responsabilidade evolutiva; a intercompreensão das leis sociais assentada na autocompreensão dos princípios da Cosmoética; a lei de causa e efeito assistencial.
Filiologia: a neofilia; a priorofilia; a intelectofilia; a leiturofilia; a consciengrafofilia;
a reciclofilia; a cosmofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a superação da fobia da escrita.
Sindromologia: o ato de prevenir-se da síndrome da despriorização existencial.
Mitologia: o mito do materialismo; a queda dos mitos milenares pelo apreço à lucidez
da autopesquisa.
Holotecologia: a consciencioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a juridicoteca;
a cognoteca; a filosofoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Autopesquisologia;
a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Paradireitologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin racional; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin minipeça autoconsciente do maximecanismo; a conscin semperaprendente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verbetógrafa; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a conscin harmoniosa.
Masculinologia: o intermissivista; o cosmoeticista; o cosmoeticólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o pesquisador; o autodecisor; o amparador; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o cognopolita; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a cosmoeticista; a cosmoeticóloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a pesquisadora; a autodecisora; a amparadora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a cognopolita; a proexista; a proexóloga; a projetora cons-
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ciente; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprincípio cosmoético básico = a diretriz da atuação positiva verbaciológica da conscin no contexto da evolução pessoal; autoprincípio cosmoético intermediário
= a diretriz evolutiva da atuação verbaciológica da conscin no voluntariado interassistencial; autoprincípio cosmoético avançado = a diretriz assistencial da atuação verbaciológica da conscin intermissivista quanto à elaboração, exposição e publicação de gescons sobre as reciclagem dos autoprincípios.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da erudição evolutiva; a cultura do
parapsiquismo alicerçado nos princípios da Cosmoética; a cultura da harmonização interconsciencial respeitando os direitos de todos.
Plataforma. A autovivência interdimensional desenvolvida pelo comportamento lúcido
e discernido, permite o predomínio da experiência pessoal sobre todas as crenças (princípio da
descrença), convergindo à maturidade integral. Daí, nasce a plataforma de princípios pessoais
para viver harmonicamente consigo mesmo, além dos conceitos consensuais da Socin.
Caracterologia. Segundo a Experimentologia, a lucidez da conscin para o acerto dos
princípios pessoais pode ser classificada, em duas categorias:
1. Autoconsciente: a autolucidez prioritária no acerto da conduta-padrão, segundo o nível hierárquico da evolução; o megafoco na recuperação de cons magnos; o acertar mais e errar
menos na autoproéxis.
2. Inconsciente: primado da conduta-exceção, própria da inexperiência, ignorância ou
dependência, desfocada das reciclagens íntimas e da autoparaprocedência pré-ressomática; a atuação da desinteligência evolutiva.
Investimentos. A autovigilância contínua através do princípio do aprendizado pessoal
enfatiza o comportamento lúcido, capaz de ajudar a consciência a sustentar metas evolutivas pessoais. Eis, em ordem alfabética, 26 exemplos de investimentos na autorreeducação cosmoética,
classificados em 4 grupos, considerando a predominância temática:
A. Investimento mentalsomático:
01. Colégio Invisível da Cosmoética.
02. Conscienciografia em Debate (UNICIN).
03. Curso Formação de Autores (UNIESCON).
04. Curso Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC).
05. Debates aos domingos (CEAEC).
06. Grafoconsciencioterapia (OIC).
07. Holociclo (CEAEC).
08. Imersão na Escrita (UNIESCON).
09. Programa de Aceleração Erudição - PAE (REAPRENDENTIA).
10. Tertúlias (Tertuliarium).

Enciclopédia da Conscienciologia

3805

B. Investimento energossomático:
11. Busca pelo domínio do EV, MBE e sinalética.
12. Dinâmicas Parapsíquicas.
13. Laboratórios conscienciológicos.
C. Investimento somático:
14. Alimentação equilibrada.
15. Checkup anual e preventivo.
16. Exercícios físicos e caminhadas (no mínimo 3 vezes por semana).
17. Sono restaurador.
D. Investimento interassistencial:
18. Doação de livros.
19. Docência conscienciológica.
20. Gescon.
21. Itinerância tarística.
22. Programa Amigos da Enciclopédia.
23. Radicação Vitalícia na Cognópolis.
24. Técnica da Recéxis.
25. Técnica da Tenepes.
26. Voluntariado.
Holofilosofia. O corpus de princípios amplos, fundamentais, teáticos e multidimensionais orientando a evolução pessoal e grupal, capaz de ser alcançado através de técnicas de autopesquisa à compreensão das realidades cósmicas. A base holofilosófica da Conscienciologia consiste na Cosmoética, Universalismo e Megafraternismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoprincípio cosmoético, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
12. Princípio da verpon: Principiologia; Homeostático.
13. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
14. Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
15. Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
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O AUTOPRINCÍPIO COSMOÉTICO EXIGE A QUALIFICAÇÃO
CONTÍNUA E ESTÁVEL DO AUTODISCERNIMENTO PRIORITÁRIO PARA COMPREENDER, EMPREENDER E MANTER
EM HARMONIA A DINÂMICA AUTEVOLUTIVA PRODUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a maturidade do autoprincípio cosmoético enquanto meta evolutiva? Qual grau de harmonização empreende nas posturas intra e extrafísicas?
Bibliografia Específica:
01. Aristóteles, Ética a Nicômaco; Coleção Obra-prima de Cada Autor; 244 p.; 18 x 11,5 cm; br; 4ª Ed.; Editora Martin Claret; São Paulo, SP; 2008 página 22.
02. Bonassi, Luiz; 100 Princípios Evolutivos; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2000; páginas 259 a 263.
03. Chung, Tom; Qualidade começa em mim; Manual Neurolingüítico de Liderança e Comunicação; 342
p.; 13 caps.; 16 abrevs.; 2 E-mails; 22 enus.; 3 gráfs.; 78 ilus.; 1 microbiografia; 17 tabs.; 1 websites; glos. 43 termos; 32
refs.; 22 x 15 cm; br.; Novo Século; Osasco, SP; 2002; página 57.
04. Jonas, Hans; O Princípio Responsabilidade; Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica; 366
p.; 6 caps.; 3 E-mails; 1 microbiografia; 3 websites; 40 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; Editora Contraponto; Rio de Janeiro, RJ;
2006; páginas 22 a 24 e 65.
05. Kant, Immanuel; A Crítica da Razão Prática (Kritik der Reinei Vemunfi); Bliblioteca de Autores Célebres; trad. Afonso Bertagnoli; 252 p.; 19 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Edições e Publicações Brasil; São Paulo, SP;1959, páginas
45, 67 a 72, 233 e 241.
06. Lalande, André; Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia (Vocabulaire Technique et Critique de la
Philosophie); int. René Poirier; trad. Fátima Sá Correia;et al.; XXIV + 1.336 p.; glos. 4.900 termos; 24,5 x 17,5 x 6 cm;
br.; 3ª Ed.; Livraria Martins Fontes Editora; São Paulo, SP; Setembro, 1999; páginas 860 e 861.
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AUTOPRIOROLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autopriorologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas das autovivências teáticas das prioridades evolutivas, na própria vida
dia a dia, empregando-se o máximo de acuidade multidimensional ou parapsíquica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo prioridade deriva do idioma Latim Medieval, prioritas, “prioridade”, de prior, “que vem em primeiro lugar; que está mais avançado”. Apareceu em 1679.
O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência das Prioridades Pessoais. 02. Ciência das Primazias Pessoais. 03. Autopesquisa das prioridades. 04. Autoprecedenciologia. 05. Autopreferenciologia.
06. Autopreponenciologia. 07. Estudo da hierarquização das autoprioridades. 08. Autocriteriologia das priorizações. 09. Autodecidologia do prioritário. 10. Estudo das autescolhas essenciais
Neologia. O vocábulo Autopriorologia e as 3 expressões compostas Autopriorologia
Aquisitiva, Autopriorologia Executiva e Autopriorologia Distributiva são neologismos técnicos
da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Antipriorologia. 2. Autoposteriorologia. 3. Ulteriorologia. 4. Anteriorologia. 5. Minipriorologia. 6. Apriorismologia. 7. Apagogia.
Estrangeirismologia: o in primo loco.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodiscernimentologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autopriorização: inteligência evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os ortopensenes; a ortopensenidade; a priorização das companhias produtoras de autopensenes prioritários.
Fatologia: a hololucidez das autoprioridades; a inteligência prioritária; a ação de vir primeiro; o preestabelecimento da precedência; o ato anteprimeiro; a vanguarda; a superioridade;
a importância; a relevância; a principalidade; a Profilaxia colocada em primeiro lugar, antes da
Terapêutica; as prioridades de ponta; o senso de priorização; as miniprioridades; as megaprioridades; a primazia de tempo; a primazia de espaço; a prioridade de ordem; a prioridade de categoria;
o privilégio do mais relevante; as metas vitais da evolução; a planilha evolutiva pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação da apriorismose; a técnica da evitação do sonambulismo consciencial; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da autovivência
coerente; a técnica da quantificação da qualidade.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: a precedência; a primazia; a preponência; a preferência; a precessão;
a antecedência; a anteposição.
Binomiologia: o binômio priorização-recéxis.
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio cronêmico curto prazo–
–médio prazo–longo prazo.
Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis racionais da Proexologia.
Filiologia: a neofilia; a priorofilia.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a analiticoteca; a definoteca; a cronoteca;
a proexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Autoproexologia; a Autocoerenciologia; a Autocriteriologia; 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 semiconsciex; a conscin-líder; 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 precursor; o introdutor.
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 precursora; a introdutora.
Hominologia: o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Autopriorologia Aquisitiva = o assentamento, preâmbulo a curto prazo
das diretrizes básicas das ações prioritárias, magnas, da proéxis pessoal; Autopriorologia Executiva = a colocação em andamento prático da realização, consecução a médio prazo das ações prioritárias, magnas; Autopriorologia Distributiva = a distribuição ou retribuição interassistencial a longo prazo, manutenção dinâmica, praticamente para o resto da vida humana, de todos os recursos
conscienciais, cosmoéticos, evolutivos, pessoais e convergentes dos recebimentos proexológicos
nesta vida intrafísica.
Despriorologia. Sob a ótica da Evoluciologia, o essencial, prioritário, da potencialização
da evolução das consciências foi deixado de lado, sistemática e irremediavelmente, com perdas de
milhões de vidas, energias conscienciais, oportunidades e tempo, no desfilar dos séculos e milênios da História da Humanidade, principalmente em função do belicismo. Não é possível aproveitar tudo ou todos. Importa, antes de tudo, priorizar o ideal, mais inteligente no momento evolutivo.
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 Autopriorologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
08. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

AS PESSOAS PODEM SER CLASSIFICADAS, DE MODO
INTELIGENTE, EM DUAS CATEGORIAS BÁSICAS: QUEM
PRIORIZA A EVOLUÇÃO CONSCIENTEMENTE E QUEM
AINDA NÃO POSSUI A NOÇÃO DAS AUTOPRIORIDADES.
Questionologia. Em qual categoria, dentre as duas básicas, mencionadas na frase enfática acima, você, leitora ou leitor, se insere quanto às prioridades evolutivas? Está satisfeito com
a própria posição?
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AUTOPROÉXIS PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoproéxis parapsíquica é a programação existencial da conscin lúcida,
intermissivista, embasada no exercício interassistencial full time do autoparapsiquismo de múltiplas modalidades.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo programação vem do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”,
de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra
existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século
XIX. O segundo elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio
de; para além de”. O termo psíquico procede do mesmo idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoproéxis paraperceptiva. 2. Programação existencial pessoal parapsíquica.
Arcaismologia. Eis, por exemplo, 2 vocábulos antiquados e envilecidos pelo uso emocional para a autoproéxis parapsíquica: mediunato; missionato.
Neologia. As 3 expressões compostas autoproéxis parapsíquica, autoproéxis parapsíquica amadora e autoproéxis parapsíquica veterana são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Vida humana vulgar. 2. Vida da conscin casca grossa.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade aplicada à consecução da proéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; a sintonia parapensênica da conscin paraperceptiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a vida humana da conscin lúcida; a exposição do neoparadigma consciencial;
a defesa da cientificidade nos estudos da extrafisicalidade.
Parafatologia: a autoproéxis parapsíquica; a programação existencial embasada no autoparapsiquismo; a interassistencialidade a partir do autoparapsiquismo; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o entrosamento da conscin com a reurbex terrestre;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a busca da maturidade parapsíquica; o pagamento de pedágios no desenvolvimento do autoparapsiquismo; a admissão teática aos Cursos Intermissivos (CIs); a autorganização parapsíquica;
as instalações dos campos energéticos assistenciais; a força presencial da conscin parapsíquica;
a abertura de todos os canais parapsíquicos pessoais; a coerência parafenômenos–vida intrafísica;
o reconhecimento das sincronicidades e interatividades intra e extrafísicas; as ressonâncias parapsíquicas; a conquista da instantaneidade paraperceptiva; a discriminação teática das categorias
de modalidades de ectoplasmia; o primado da paracerebralidade na existência humana da conscin
parapsíquica; a manutenção da sanidade parapsíquica e a invexibilidade até chegar à fase da ma-
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turidade humana; a primener; o cipriene; os extrapolacionismos parapsíquicos; os encapsulamentos conscienciais sadios; a parapercepciometria; as projeções lúcidas volitativas reforçadoras da
saúde da conscin e dos trabalhos assistenciais em andamento; a pesquisa do macrossoma; as autocuras parapsíquicas de minidoenças; a manutenção dos condicionamentos e da boa forma no
exercício do parapsiquismo; os desenvolvimentos parapsíquicos de encaminhamento evolutivo
dos trabalhos do proexista; a Mentalsomática Parapsíquica; o recebimento contínuo do amparo
extrafísico de função; a vivência interassistencial do intermissivista entre a Baratrosfera, a dimensão intrafísica e a comunex Interlúdio; a predominância parafenomênica específica nas atividades
essenciais da conscin; as especialidades parapsíquicas da conscin; o emprego da fôrma holopensênica descoberta e identificada; as tarefas pró-despertamento multidimensional; a proéxis em
coparceria lúcida com os amparadores extrafísicos de função; o exercício diário da tenepes; o coroamento do trabalho da interassistencialidade com a ofiex pessoal; o caminho aberto dia a dia
para a autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–dessoma lúcida; o sinergismo holossomático na coativação dos atributos conscienciais e potencialidades parapsíquicas; o sinergismo autoparaperceptibilidade desenvolvida–Autocosmoética vivenciada–automotivação interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando os limites do alcance
da autoparaperceptibilidade.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do megafoco consciencial continuado.
Tecnologia: as técnicas parafenomenológicas em desenvolvimento; a divulgação de técnicas energéticas, projetivas e de desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Proexólogos.
Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico.
Neossinapsologia: o alcance das parassinapses; a incitação às neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo intermissão (preparação)–
–ressoma (consecução)–dessoma (avaliação).
Binomiologia: o binômio autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o binômio autabnegação-moréxis.
Interaciologia: a interação estreita sensitivo cosmoético–amparador extrafísico nos trabalhos proexológicos; a interação mentalsoma expandido–neossoma superprodutivo.
Crescendologia: o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo de autoconscientização parafenomenológica da conscin em evolução; o crescendo forma fenomênica–conteúdo fenomênico; o crescendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo tacon-tares;
o crescendo miniproéxis (intrafísica, grupocármica)–autoproéxis parapsíquica (multidimensional,
policármica).
Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o esforço reeducador para a extinção planetária do polinômio sonho-fantasia-delírio-ilusão.
Antagonismologia: o antagonismo autoproéxis / autorrobéxis; o antagonismo Parapercepciologia / religiosismo; o antagonismo Ciência Conscienciológica / Ciência Eletronótica.
Paradoxologia: o paradoxo do Hércules supersensitivo parapsíquico.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a ampliação das leis físicas cartesianas.
Filiologia: a parapsicofilia; a interassistenciofilia.
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Mitologia: a tares objetivando a eliminação dos mitos religiosos sobre a extrafisicalidade; a tares objetivando a eliminação dos mitos eletronóticos sobre a inexistência da extrafisicalidade.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a pesquisoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia;
a Proexologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Policarmologia; a Epiconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin sensitiva cosmoética; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o 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 embaixador da extrafisicalidade sadia.
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 embaixadora da extrafisicalidade sadia.
Hominologia: o Homo sapiens autoproexor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoproéxis parapsíquica amadora = a da consciência aluna da primeira
série do Curso Intermissivo pré-ressomático; autoproéxis parapsíquica veterana = a da consciência aluna da segunda série do Curso Intermissivo pré-ressomático.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a implantação da cultura parapsíquica
no planeta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoproéxis parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
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Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
Fenomenalidade: Fenomenologia; Neutro.
Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AUTOPROÉXIS EMBASADA NO PARAPSIQUISMO VAI TORNAR-SE CADA VEZ MAIS FREQUENTE
NA VIDA TERRESTRE EM FUNÇÃO DA DISSEMINAÇÃO
DA PARAPERCEPCIOLOGIA DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o tema avançado da autoproéxis
parapsíquica? Tal assunto alcança você de algum modo?
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AUTOPROFILAXIA PROEXOLÓGICA
(AUTOPROEXOGRAMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoprofilaxia proexológica é o conjunto de medidas preventivas adotadas pela conscin intermissivista, homem ou mulher, objetivando a manutenção teática dos planos
evolutivos intermissivos originais, a serem concretizados na intrafisicalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado
do idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O vocábulo programação procede também do 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 do mesmo idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 01. Paraprofilaxia autoproexológica. 02. Prevenção autoproéxica.
03. Hiperacuidade intermissiva. 04. Medidas pró-compléxis. 05. Teática proexológica. 06. Autoprioridade evolutiva. 07. Inversão existencial (invéxis). 08. Radar autoproexogramático.
09. Calculismo proéxico. 10. Antidesviologia pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas autoprofilaxia proexológica, autoprofilaxia proexológica teórica e autoprofilaxia proexológica teática são neologismos técnicos da Autoproexogramologia.
Antonimologia: 01. Desviacionismo proexológico. 02. Despriorização consciencial.
03. Automanobra dilatória. 04. Lei do menor esforço. 05. Procrastinação habitual. 06. Férias
evolutivas. 07. Autocídio lento. 08. Robotização existencial (robéxis). 09. Cascagrossismo.
10. Síndrome da dispersão.
Estrangeirismologia: o carpe diem autevolutivo; o background intermissivo; o follow-up proexológico; a atenção quanto ao timing da proéxis; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente das autorretrocognições intermissivas.
Coloquiologia: o hábito de não fazer corpo mole perante o paradever intermissivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexometria Lúcida; o holopensene pessoal da proexidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o materpensene preventivo; o entrosamento holopensênico Profilaxiologia-Proexologia.
Fatologia: a autoprofilaxia proexológica; a assunção proexológica real; a manutenção
dos propósitos evolutivos originais; a fidelidade aos próprios planos; a não sucumbência às tentações intrafísicas; a autossuperação dos vetores mesológicos; o autentrosamento genético harmônico; a aplicação da inteligência contextual; as estratégias pessoais de vida; o ato de não perder
o objetivo-mor de vista; a autopreservação neocognitiva; as omissões superavitárias conscientes;
o ato de saber suportar a pressão das incertezas; a maturidade de saber esperar estando sempre
preparado para atuar; o ônus do não de ontem, permitindo o bônus do sim de hoje; o hábito de
nunca esmorecer; a inexistência de aportes proexológicos ociosos; a classificação dos megaaportes pessoais; a preparação para as maxirretribuições; o sincero cuidado somático visando a longevidade produtiva; o basta às autopostergações infantis; a importância da decisão profissional;
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o investimento na formação duplista; a conquista da residência proexogênica; a dedicação diuturna à megagescon; as influências horizontais e verticais de destino; as metas proexológicas pessoais acompanhadas dia a dia; a qualificação dos alicerces da própria vida visando a ampliação da
própria interassistencialidade teática; as diferentes fases da proéxis exigindo distintas prioridades;
o Manual da Proéxis; o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo de função interatuante desde a juventude; as autoconvicções intermissivas enquanto égide antiassediadora; a intermissão prolongada na condição de técnica extrafísica Antidesviologia Proexológica;
as ideias inatas paragenéticas denunciando possíveis raízes da retrossenha pessoal; as projeções
lúcidas assistidas ampliadoras da autolucidez proexogênica; o autoparapsiquismo interassistencial
mantenedor da parapreceptoria; o autesforço proexológico enquanto linha de abertura para neoparaprocedência; a preparação consciente para a fase de realização da interassistencialidade parapsíquica avançada; a autoidentificação seriexológica calibrando a bússola intraconsciencial e, consequentemente, acelerando a performance autoproexológica; a parte eminentemente prática do Curso Intermissivo (CI); as parainterlocuções entre intermissivistas predispondo ao entrosamento maxiproexológico; o oásis bioenergético da Cognópolis favorecendo o compléxis grupal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraprofilaxia-liberdade; o sinergismo decisões sinceras–amparo de função; o sinergismo autoponderação-autoacertos; o sinergismo paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo
automotivação proexológica–autodisciplina perseverante; o sinergismo formação profissional
acadêmica–autodidatismo permanente; o sinergismo autoconsciência intermissiva–autoprofilaxia proexológica.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do “se não
presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo
evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio pessoal de viver focado na
proéxis e preparado para a dessoma; o princípio evolutivo “os afins se atraem”; o princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições.
Codigologia: a cláusula pétrea da autoproéxis enquanto alínea megaprioritária do código
pessoal de Cosmoética (CPC); a importância proexológica do código duplista de Cosmoética
(CDC).
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial por meio de somas
consecutivos através dos milênios; a teoria das Centrais Extrafísicas; a teoria do megacompléxis;
a teoria da maximoréxis; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria da colheita
intermissiva.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da dupla evolutiva;
a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica do autoproexograma; a técnica de mais 1 ano de vida; a Paratecnologia Interassistencial responsável
pela Macrossomatologia; a técnica da tenepes enquanto megarrecurso profilático para a proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invísivel da Intrafisicologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da
Paraprofilaxia.
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Efeitologia: o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito seriexológico do autorrendimento proexológico; o efeito motivador das pequenas conquistas viabilizando grandes feitos; o efeito do autexemplarismo no grupocarma; os efeitos benéficos do EV
na lucidez consciencial; o efeito proexogênico da bagagem holobiográfica; os efeitos proexológicos das amizades intermissivas.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas atuando como fiel da balança proexológica para a conscin lúcida.
Ciclologia: o ciclo apego-desapego; a autoprodutividade máxima ajustada ao ciclo circadiano (turno intelectual); o ciclo recéxis-recin; o ciclo crises de crescimento–maturidade consciencial; o ciclo excogitação neoverpônica–achega amparadora; o ciclo autodecisão sincera–autoincorrupção mantida–autoridade interassistencial; o ciclo evolutivo minipeça lúcida–intermissão prolongada–autorrevezamento consciencial–macrossomaticidade; os 5 ciclos da espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis).
Enumerologia: o autoplanejamento intermissivo; a autopreservação somática; a autodedicação diária; a autossuperação sincera; a autovigilância contínua; a autoprontidão interassistencial; a autoabnegação cosmoética. A antitergiversação proexológica; a antirrenúncia proexológica; a antidefecção proexológica; a antiperfídia proexológica; a anticapitulação proexológica;
a antiveleidade proexológica; a antideserção proexológica.
Binomiologia: o binômio autodesempenho proexológico–autocuidado holossomático;
o binômio teática-verbação; o binômio convergência de autointeresses–interassistencialidade
grupocármica; o binômio Decidologia-Determinologia; o binômio lombear-se–lamentar-se; o binômio autoprofilaxia-autoterapia; o binômio metas proexológicas–economias prioritárias; o binômio cosmoético autoincorrupção-anticonflitividade.
Interaciologia: a interação proexista-parapreceptoria; a interação curto prazo–longo
prazo; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação megatrafor-autoconfiança;
a interação paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; a interação êxito na proéxis–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação Intraconscienciologia-Interconscienciologia; a interação autoproexológica refém da autocognição–personalidade consecutiva; a interação dia matemático–semana do detalhismo; a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interassistenciologia (necessidades evolutivas).
Crescendologia: o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex; o crescendo segundo tempo
intermissivo–terceiro tempo intermissivo; o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo fase
preparatória–fase consecutiva–fase acabativa–paraprocedência; o crescendo pequenos passos–
–grandes conquistas; o crescendo Socin-Sociex; o crescendo nosológico perdularismo-Melexarium.
Trinomiologia: o trinômio planejamento-realização-avaliação; o trinômio vir-ver-vencer; o trinômio autoproéxis-maxiproéxis-multicompléxis; o trinômio (trio) conscin-duplista-amparador; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo; o trinômio Parageneticologia-Geneticologia-Mesologia; o trinômio plano A–plano B–plano C; o trinômio autoterapia consciencial–autoreeducação evolutiva–autoprofilaxia proexológica.
Polinomiologia: o polinômio reflexão-priorização-compromisso-consecução; o polinômio horas-dias-décadas-vidas (autorrevezamento multiexistencial).
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo autorreflexão intermissiva / autoimpulsividade baratrosférica; o antagonismo valores pessoais / valores sociais;
o antagonismo prevenção / remediação; o antagonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo calculismo / perfeccionismo; o antagonismo refém lúcido da autocognição / show solo do
egão; o antagonismo iniciativa / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo da opção pela zona de
conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo desassediador nas atividades diárias da proéxis; o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas
eliminarem os autesforços da competividade com os compassageiros evolutivos.
Politicologia: a proexocracia; a cosmoeticocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço proexogênico urbi et orbi, hinc et nunc; as leis da
Proéxis.
Filiologia: a ergasiofilia; a decidofilia; antropofilia; a gregariofilia; a neofilia; a desafiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a parapsicofobia; a gamofobia; a bibliofobia; a biofobia; a catagelofobia; a canofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da subestimação consciencial; a evitação da
síndrome da dispersão; o combate à síndrome do consumismo; a vigilância quanto à síndrome da
mediocrização.
Maniologia: a riscomania periclitando as bases da autoproéxis.
Mitologia: o descarte dos mitos pessoais.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a higienoteca; a cronoteca; a etarioteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexogramologia; a Proexometria; a Paraprofilaxiologia;
a Invexologia; a Antidesviologia; a Maxiproexologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Organizaciologia; a Cronoevoluciologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia;
a Complexiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin completista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 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 teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário da Conscienciologia; 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 comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens proexus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprofilaxia proexológica teórica = a realizada pela consciex durante
o Curso Intermissivo a fim de transmitir os megacons proexológicos para o próprio cérebro físico
após a ressoma (ideias inatas); autoprofilaxia proexológica teática = a realizada pelo inversor, homem ou mulher, durante a consecução da autoproéxis a fim de salvaguardar o completismo existencial (compléxis).
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Culturologia: a cultura da Autoproexometrologia; a cultura da Tenepessologia.
Megaaportes. Sob a ótica da Proexologia, os intermissivistas, homens e mulheres, hoje
desfrutam de aportes cognitivos prioritários capazes de auxiliar, em qualquer fase existencial, na
manutenção da autoprofilaxia proexológica visando a conclusão satisfatória do mandato evolutivo
intrafísico.
Recursos. Tal fato pode ser comprovado a partir da constatação de, pelo menos, 16 realidades, abaixo elencadas na ordem alfabética, disponíveis no amplo universo de pesquisas da
Conscienciologia:
01. Amizades conscienciológicas: conjecturabilidade maxiproexológica.
02. Campanhas publicitárias conscienciológicas: convocações cosmoéticas.
03. Campi conscienciológicos: oásis conscienciais.
04. Colégios invisíveis conscienciológicos: intercâmbio paracientífico.
05. Condomínios conscienciológicos: convivialidade sadia.
06. Cursos conscienciológicos: docência interassistencial.
07. Debates conscienciológicos: fricção neoverpônica.
08. Dinâmicas parapsíquicas conscienciológicas: desassédio interconsciencial.
09. Duplismo conscienciológico: proexograma interativo.
10. Entrevistas conscienciológicas: depoimento autopesquisístico.
11. Gescons conscienciológicas: explicitação tarística.
12. Instituições conscienciológicas (ICs e ECs): vínculo consciencial.
13. Jornais conscienciológicos: notícias comunitárias.
14. Laboratórios conscienciológicos: autodesafios teáticos.
15. Palestras conscienciológicas: Evoluciologia introdutória.
16. Tertúlias conscienciológicas: aprofundamento paracognitivo.
Taxologia. Considerando a Paraprofilaxia, a prevenção quanto à autoproéxis pode ser
classificada em, pelo menos, 3 tipos básicos, abaixo listados na ordem funcional, considerando-se
o planejamento intermissivo original e a consecução proéxica propriamente dita:
1. Autoprevenção primária: conjunto de ações profiláticas objetivando evitar o desvio
inicial da autoproéxis, em geral na juventude, inclusive removendo possíveis fatores de risco, tais
como a incidência de dependências espúrias, o porão consciencial e as amizades ociosas. Exemplo: a aplicação teática da técnica da invéxis.
2. Autoprevenção secundária: conjunto de ações profiláticas objetivando identificar
e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio dos planos originais previamente estabelecidos (intermissão), de modo a recolocar o proexista em funcionamento em termos evolutivos.
Exemplo: a aplicação teática da técnica da recéxis.
3. Autoprevenção terciária: conjunto de ações profiláticas objetivando reduzir o nível
de incompletismo ou o desvio proexológico total, de modo a permitir rápida reintegração da conscin às bases da autoproéxis e ao convívio com o grupo evolutivo, aproveitando-se os trafores disponíveis no tempo ainda viável. Exemplo: o retomador de tarefa, ex-minidissidente ideológico,
agora engajado na maxiproéxis (subsunção proexológica).
Extraproéxis. Atinente à Contrapontologia, cabe lembrar aqui as condutas-exceção homeostáticas, sobrepairantes da análise proexológica vulgar e ordinária, envolvendo proexistas lúcidos capazes de assumir trabalhos suplementares, supervenientes ou extraordinários, aparentemente aside ao leito principal da autoproéxis, porém representando verdadeiro complemento ou
acréscimo prioritário ao compléxis, superintendido pelo Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. Exemplos: a condição teática do infiltrado cosmoético; a vivência lúcida da Pré-Maternologia.
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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 autoprofilaxia proexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Atividade homogênea: Autexperimentologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Extraproéxis: Autoproexologia; Homeostático.
09. Indução intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
10. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
11. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
12. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
15. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.

A AUTOPROFILAXIA PROEXOLÓGICA EXIGE LUCIDEZ, PARAPSIQUISMO E DOAÇÃO CONSTANTES POR PARTE DOS
INTERMISSIVISTAS, NOTADAMENTE DOS INTERESSADOS
EM OFIEXOLOGIA, DESPERTOLOGIA E COMPLEXIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu mais detalhadamente sobre o nível de
profilaxia aplicada à consecução da própria proéxis? Qual o percentual de completismo pressuposto neste momento evolutivo?
Bibliografia Específica:
01. Fernandes, Pedro; Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11;
S-1; 24 enus.; 2 websites; 14 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 75 a 88.
02. Idem; Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Base da Autodesperticidade; Artigo; Conscientia; Revista;
Mensário; Vol. 14; N. 2; 19 enus.; 4 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 338 a 349.
03. Loche, Laênio; Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução; Artigo;
Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; S-1; 1 escala; 2 ilus.; 16 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 3 a 17.
04. Idem; Proéxis e Consciencioterapia; Artigo; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 12; N. 1; 2 refs.; Foz
do Iguaçu, PR; Dezembro, 2009; páginas 33 a 36.
05. Idem; Tenepes e Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 13; N. 1; 5 refs.; Foz do Iguaçu,
PR; Setembro, 2008; páginas 170 a 173.
06. Rossa, Dayane; Relação Entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial; Artigo; Conscientia;
Revista; Mensário; Vol. 11; S-1; 8 enus.; 18 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 57 a 64.
07. 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 53, 71, 75, 83, 95, 108, 111, 113, 122, 127, 132 a 151, 166,
167, 172 a 191, 194 a 219 e 224 a 230.
08. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; 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 43,
88, 129, 173, 207, 214 e 218.
09. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 172 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 1 a 164.

3820

Enciclopédia da Conscienciologia

10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
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AUTOPROMOÇÃO EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopromoção evolutiva é a conquista pela própria vontade da conscin
lúcida, de novo grau ou posição, à frente, na escala evolutiva das consciências, melhorando
a qualificação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) perante o orientador evolutivo (evoluciólogo) do
grupo de evolução, e qualificando, inclusive, melhor, a autoparaprocedência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo promoção deriva do idioma Latim, promotio, “promoção; adiantamento
(em graduação); elevação; maior dignidade”, de promovere, “promover; impelir para diante; fazer
andar; dar promoção; elevar, engrandecer; levar para fora, fazer sair; adiantar-se; ter aproveitamento”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolutio procede do idioma Francês, evolutif, de
évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em
1873.
Sinonimologia: 1. Upgrade evolutivo. 2. Técnica da evolução consciencial. 3. Autossuperação evolutiva. 4. Remodelação existencial. 5. Viragem evolutiva. 6. Reestruturação
cognitiva. 7. Revigoramento evolutivo. 8. Neoestilística pessoal.
Neologia. As 4 expressões compostas autopromoção evolutiva, miniautopromoção evolutiva, maxiautopromoção evolutiva e megautopromoção evolutiva são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Heteropromoção evolutiva. 2. Marasmologia; Mesmexologia: Mimeticologia. 3. Neofobismo. 4. Conservantismo. 5. Estagnação consciencial; rigidez mental.
6. Decadência pessoal. 7. Automimeticidade excessiva; tradicionalismo ultrapassado. 8. Robéxis. 9. Cristalização cognitiva.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o breakthrough evolutivo; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal evolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autopromoção evolutiva; a minivariável da Conscienciologia; a autossuperação cosmoética; a reciclagem existencial objetiva; a guinada na própria vida; a autoafirmação;
a autodeterminação; a condição evolutiva da conscin; a evolução consciencial planificada; a dinamização da autevolução; a manutenção da progressão; o aperfeiçoamento pessoal; o aprimoramento consciencial; o desenvolvimento cognitivo; a elevação do nível evolutivo pessoal; a atualização evolutiva da conscin; a modernização pessoal; a escala evolutiva das consciências; o constante recomeço evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio compléxis-euforex.
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Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo autexperimentação / heterexperimentação; o antagonismo evolutivo maturidade consciencial / imaturidade consciencial.
Politicologia: a meritocracia.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a autocogniciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a invexoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Recexologia; a Invexologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida.
Masculinologia: o evoluciente; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido.
Femininologia: a evoluciente; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens parascientificus; o Homo sapiens evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopromoção evolutiva = o domínio pessoal do emprego da Informática; maxiautopromoção evolutiva = o domínio pessoal da vivência da desperticidade; megautopromoção evolutiva = o domínio pessoal do teleguiamento autocrítico.
Taxologia. Pela ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 15 condições autopromotoras da evolução pessoal, passíveis de serem alcançadas por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, quando interessada nos processamentos conscienciológicos, técnicos, do
trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autexperimentologia:
Tabela – Upgrades Evolutivos
Nos

Situação Primitiva

Upgrade Evolutivo

01.

Isca inconsciente

Isca lúcida

02.

Pré-serenão(ona) vulgar

Pré-serenão(ona) lúcido(a)

03.

Melancolia intrafísica (melin)

Euforia intrafísica (euforin)

04.

Mesmice existencial (mesméxis)

Reciclagem intraconsciencial (recin)

05.

Porão consciencial

Inversão existencial (invéxis)

06.

Autassédio / Heterassédio

Amparo extrafísico de função

07.

Minidissidência ideológica

Retomada de tarefa evolutiva

08.

Clarividência simples

Acoplamento energético

09.

Estado vibracional (EV)

Central Extrafísica de Energia (CEE)
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Situação Primitiva

Upgrade Evolutivo

10.

Tarefa energética pessoal (tenepes)

Oficina extrafísica (Ofiexologia)

11.

Primavera energética (primener)

Ciclo de primeneres

12.

Desperticidade

Teleguiamento autocrítico

13.

Soma (corpo humano)

Macrossoma

14.

Evoluciologia

Serenologia

15.

Homo sapiens serenissimus (Serenão)

Consciex Livre (CL)

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autopromoção evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia.
03. Antidogmática: Comunicologia.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia.
07. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia.

SE A ELEVAÇÃO AUTOCONSCIENTE DO PRÓPRIO NÍVEL
EVOLUTIVO É INEVITÁVEL, MAIS DIA, MENOS DIA, NO
CAMINHO DA PROGRESSÃO CONTÍNUA DA CONSCIÊNCIA,
QUAL A RAZÃO LÓGICA PARA NÃO SER HOJE E AQUI?
Questionologia. Qual reação você demonstra ante a pergunta da frase enfática acima?
Tal questionamento técnico e lógico incomoda ou tranquiliza você?
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AUTOPRONTIDÃO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoprontidão é a característica, estado ou capacidade de a conscin lúcida se achar sempre pronta para mudar rápida e positivamente a própria manifestação, tática ou estilo, saindo do contexto ou bloco experiencial anterior para outro, sem abandonar os compromissos evolutivos básicos e nem gerar estresse, arrependimento ou autoculpa.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo prontidão vem do idioma Latim, promptus, “tirado fora; descoberto;
à vista; preparado; que está à mão; expedito; disposto a; prestes a; aparelhado; denodado; corajoso; fácil; firme (de caráter)”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Prontidão individual; prontidão pessoal. 02. Autoprontidão operacional. 03. Autoprontidão evolutiva. 04. Autopresteza. 05. Autorreciclagem instantânea. 06. Autoflexibilidade intraconsciencial. 07. Autodesembaraço evolutivo. 08. Autotaquipsiquismo.
09. Autexpediência. 10. Autorresolução.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo pronto: autoprontidão; pronta; prontidão; prontificação; prontificar; pronto-socorro; prontuário.
Neologia. As duas expressões compostas autoprontidão elementar e autoprontidão
avançada são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 01. Automorosidade. 02. Autoinflexibilidade intraconsciencial. 03. Autembaraço evolutivo. 04. Autestagnação. 05. Apriorismose. 06. Interiorose. 07. Autobradipsiquismo. 08. Vagareza psíquica. 09. Preguiça mental. 10. Pachorra intelectual. 11. Autoindecisão; autoirresolução.
Estrangeirismologia: o neomodus vivendi pessoal; a open mind; o standby evolutivo
ininterrupto; a dinamização do curriculum vitae; a selfperformance; a hardness (antiestresse).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à Determinologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Estejamos
sempre prontos.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares para o ato da antiprontidão: a ação de saltar
de banda; o ato de não vestir a camisa; o empurrar com a barriga; o posicionamento de tirar
o corpo fora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem; o abertismo autopensênico;
a autorreceptividade aos neopensenes; a catálise da construtividade holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autoprontidão; a autoprontidão permanente; o estado da alta prontidão;
a iniciativa imediata; o expediente pessoal para a renovação; a facilidade pessoal para a ação;
a disposição para agir sem demora; o autodesempenho ao viver de prontidão; o cumprimento rápido da obrigação; a destreza na elaboração dos pensamentos; a rapidez na consecução da autorreciclagem; o tirocínio intelectual; o acolhimento pessoal à neoideia; a posição das mãos nos
quadris; o estágio de prontidão para reciclagem; o reparo supervígil; a autoconsciencialidade
megacognitiva; a acurácia pessoal do senso quanto ao novo; a flexibilidade da autodeterminação;
a hiperacuidade consciencial; a agilidade da autopercuciência; a preparação pessoal permanente
para a renovação; o aperfeiçoamento das preferências pessoais; as escolhas inteligentes; a busca
de melhores oportunidades evolutivas; a falta de prontidão pessoal para a renovação do tabagista;
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o grau de prontidão da sentinela; a prontidão acolhedora na interassistencialidade; a autorganização; o nível da inteligência evolutiva (IE) pessoal; a Cosmoética destrutiva; a expansão da segurança pessoal; a autodisponibilidade ao voluntariado construtivo; a autossuficiência; a recuperação dos cons magnos; a exaustividade na série de autoprontidões consecutivas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático instantâneo; a autoprontidão parapsíquica; a autoprontidão do tenepessista, homem ou mulher.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Neossinapsologia: as neossinapses.
Enumerologia: o autotaquipsiquismo; a autocrítica; a antenagem; a desinibição; o arrojo; a autodiligência; a autadaptabilidade.
Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade.
Trinomiologia: o trinômio introversão-normoversão-extroversão.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo taquipsiquismo
/ bradipsiquismo; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ator / espectador.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a ideofilia; a gnosiofilia; a criticofilia.
Mitologia: o descarte dos mitos milenares.
Holotecologia: a recexoteca; a sincronoteca; a atencioteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Evoluciologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Autoconscienciometrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Eumatiologia; a Catalisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personalidade antenada; a pessoa
eumática; a conscin evolutivamente catalítica; 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 exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o antenado cosmoético; o prospector de verpons; o megapensenedor; o neopensenedor.
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 parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada cosmoética; a prospectora de verpons; a megapensenedora; a neopensenedora.
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Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens autocohaerens;
o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprontidão elementar = o talento para a reciclagem imediata do detalhe existencial, extraconsciencial, pessoal; autoprontidão avançada = o talento para a reciclagem
imediata do detalhe intraconsciencial, pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoprontidão, 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. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
04. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
05. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
07. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
08. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.

A ELOQUÊNCIA DO PRONTO-SOCORRO COGNITIVO DA
CONSCIN LÚCIDA É EVIDÊNCIA INSOFISMÁVEL DA SUPERDOTAÇÃO HUMANA, OU INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA,
NO COTEJO COM A SUBCEREBRALIDADE SUBUMANA.
Questionologia. Como se situa você quanto ao nível de autoprontidão recicladora? Está
mais para o normopsiquismo ou o taquipsiquismo evolutivo?
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AUTOPRONTIDÃO ENERGOSSOMÁTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoprontidão energossomática é a característica, estado ou capacidade
de a conscin lúcida estar sempre pronta, predisposta e disponível para empregar o próprio energossoma de modo eficiente, ágil e prestativo nas diversas conjunções da vida humana, notadamente nas interassistenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo prontidão vem do idioma Latim, promptus, “tirado fora; descoberto;
à vista; preparado; que está à mão; expedito; disposto a; prestes a; aparelhado; denodado; corajoso; fácil; firme (de caráter)”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Apareceu no Século XVI. A palavra somática procede do mesmo idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autodesembaraço holochacral. 2. Autodiligência energossomática.
3. Autodisponibilidade bioenergética. 4. Celeridade holochacral. 5. Presteza bionergética. 6. Desinibição energossomática. 7. Autossustentabilidade holochacral.
Neologia. Os 3 vocábulos compostos autoprontidão energossomática, autoprontidão
energossomática tenepessista e autoprontidão energossomática ofiexista são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Autotravamento energossomático. 2. Autodisplicência holochacral.
3. Apatia energética. 4. Indiferença energossomática. 5. Inibição bioenergética. 6. Introversão
energossomática. 7. Ausência energética.
Estrangeirismologia: a autaplicação energossomática urbi et orbi; a condição sadia do
energossoma up-to-date; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade na vivência com o energossoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; os lucidopensenes, a lucidopensenidade; os prioropensenes, a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a disposição íntima para agir prontamente com as próprias energias; o poder
da autodecisão aplicada ao energossoma; a assunção da responsabilidade pessoal intransferível
quanto ao emprego e domínio do energossoma; a superação da abulia, pasmaceira e marasmo pessoal na mobilização energética; a condição evolutiva de autoimperdoador quanto aos esforços necessários ao desenvolvimento bioenergético pessoal; o enfrentamento das autocorrupções no universo da energossomaticidade; a ausência de solução de continuidade nos trabalhos bioenergéticos pessoais; a ultrapassagem da zona de conforto energossomática; o autocompromisso evolutivo honrado no campo da energossomaticidade; a intencionalidade qualificando as energias conscienciais; a autopredisposição interassistencial levada às últimas consequências, dentro dos limites da Cosmoética.
Parafatologia: a autoprontidão energossomática; a checagem contínua das condições
holochacrais; a destreza na movimentação das bioenergias; a ênfase na manutenção do autodesbloqueio energético; os autesforços permanentes visando à preservação da assepsia energética;
a presteza no emprego dos recursos bioenergéticos nas extrapautas interassistenciais; a prontidão
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bioenergética frente às surpreendências da vida humana; a autodisponibilidade para atender às parademandas interassistenciais; o desembaraço holochacral no acolhimento interassistencial; o auxílio energético providencial; a exteriorização voluntária de energias enquanto recurso de autodefesa consciencial; a autovivência exaustiva do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a profilaxia das ressacas bioenergéticas antievolutivas; o antidesperdício energossomático; a não sucumbência às ECs tóxicas; o bem-estar íntimo decorrente
da soltura holochacral homeostática; a assistência ectoplásmica; as 40 manobras energéticas; a reciclagem energossomática e parapsíquica; a instantaneidade intrínseca aos parafenômenos; o acesso
à Central Extrafísica de Energia (CEE); a Escala das Prioridades Evolutivas; o desafio da desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança na equipe extrafísica de amparadores nos trabalhos
interassistenciais; o sinergismo da repetição continuada dos trabalhos bioenergéticos; o sinergismo vontade-intenção-autorganização na qualificação das ECs; o sinergismo força presencial–
–autoprontidão energossomática; o sinergismo autoprontidão energossomática–extrapolacionismo parapsíquico; o sinergismo Energossomatologia-Gesconologia; o sinergismo Cronêmica-Proxêmica.
Principiologia: o princípio da autoincorruptibilidade; os princípios norteadores da desperticidade; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da instantaneidade consciencial; o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade; o princípio
da autodisciplina evolutiva; o princípio da fartura das ECs.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do EV; a teoria da cabeça energética e parapsíquica na dupla evolutiva; a teoria da consciência contínua.
Tecnologia: a técnica da exaustividade empregada nos exercícios energossomáticos;
a técnica do detalhismo aplicado ao autodiscernimento bioenergético; a técnica da tenepes 24
horas; as técnicas de aplicação das ECs; a técnica da soltura energossomática; as técnicas energéticas profiláticas minimizando as descompensações holossomáticas; a técnica de viver bioenergeticamente sempre alerta sem ansiosismo; a técnica dos 20 EVs diários.
Voluntariologia: os voluntários da interassistencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos da prontidão energossomática na autodesassedialidade; os efeitos da prontidão energossomática na qualidade e extensão da interassistencialidade; os efeitos
da prontidão bioenergética na produtividade pessoal; os efeitos do domínio energético na abertura da trilha evolutiva proexológica; os efeitos da retilinearidade pensênica na manutenção do
equilíbrio bioenergético; os efeitos evolutivos da assertividade energossomática; o efeito da
prontidão energossomática na condição de arrimo interconsciencial assistencial ou porta-assistidos extrafísicos; os efeitos dos reforços energéticos extrafísicos na autoprontidão energossomática.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses relativas à energossomaticidade a partir
do acúmulo de experiências.
Ciclologia: o ciclo bioenergético assimilação-desassimilação.
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Enumerologia: a autoprontidão na instalação do EV; a autoprontidão na exteriorização
lúcida de energias; a autoprontidão no autencapsulamento bioenergético paraprofilático; a autoprontidão na vivência do trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento da
consciex perturbada; a autoprontidão na consecução do arco-voltaico; a autoprontidão no emprego do binômio assim-desassim; a autoprontidão na sondagem bioenergética de conscins e ambientes; a autoprontidão para perceber e decodificar a sinalética energética e parapsíquica
pessoal.
Binomiologia: o binômio taquipsiquismo–autoprontidão energossomática; o binômio
instantaneidade consciencial–imediatismo energossomático; o binômio tenepes-ofiex; o binômio
obsequiosidade lúcida–comprometimento interassistencial; o binômio Paraprofilaxia-Terapeuticologia; o binômio querer-poder; o binômio constância-perseverança; o binômio evolutivo autodisposição-autodisponibilidade; o binômio rotina–progresso energossomático.
Interaciologia: a interação EI-EC; a interação autoprontidão energossomática–Central
Extrafísica de Energias; a interação alerta consciencial–autodiligência bioenergética; a interação desembaraço holochacral–autodisposição holossomática; a interação cérebro-paracérebro;
a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo; a interação Energossomatologia-Despertologia; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Higiene Consciencial–autoprontidão energossomática.
Crescendologia: o crescendo ausência de prevenção–necessidade de reparação; o crescendo autoprontidão energossomática–desperticidade; o crescendo evolutivo isca inconsciente–
–isca consciente interassistencial; o crescendo evolutivo autassédio-autodesassédio-heterodesassédio.
Trinomiologia: o trinômio vontade-ação-manutenção; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio disponibilidade-pontualidade-prontidão; o trinômio energossoma-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio volitivo decidir-assumir-agir; o trinômio
cronêmico aqui-agora-já; o trinômio agilidade-destreza-eficiência.
Polinomiologia: o polinômio evolutivo euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo;
a relevância do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–estado vibracional na manutenção da autoprontidão energossomática.
Antagonismologia: o antagonismo conscin doadora / conscin vampirizadora; o antagonismo autodeterminação / procrastinação; o antagonismo abulia energética / vigor holochacral;
o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo vontade decidida / muletas antievolutivas; o antagonismo uso consciente das energias / uso displicente das energias; o antagonismo
psicosfera majestosa / psicosfera tímida.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;
o paradoxo de os amparadores valorizarem mais a conscin com pequena quantidade de energia,
mas constante nas manifestações, se comparada à outra com energossoma mais exuberante,
porém instável.
Politicologia: a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia;
a parapsicocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do mais potente energeticamente dominar o menos potente; a lei do
maior esforço aplicada ao domínio das ECs.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocridade incidindo na energossomaticidade pessoal.
Holotecologia: a energossomatoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca; a higienoteca;
a despertoteca; a discernimentoteca; a fenomenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;
a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Holossomatologia; a Experimentologia; a Paraprofilaxiologia; a Consciencioterapia; a Despertologia.
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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 intermissivista; o reeducador; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o projetor consciente; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a reeducadora; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a projetora consciente; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprontidão energossomática tenepessista = a do praticante veterano,
homem ou mulher, das tarefas energéticas pessoais, assistenciais, diárias, ou da tenepes; autoprontidão energossomática ofiexista = a do praticante, homem ou mulher, das tarefas da oficina
extrafísica, pessoal, assistencial.
Culturologia: a cultura do autodomínio bioenergético.
Autavaliação. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 10 assuntos ou variáveis capazes de auxiliar a avaliação do patamar pessoal de prontidão energossomática evolutiva:
01. Autoincorruptibilidade. O nível de cosmoética vivenciada no universo da energossomaticidade.
02. Autossustentabilidade. O nível de autossustentabilidade energética interassistencial.
03. Autovigilância. O nível da autovigilância energética diária.
04. Conduta. A qualidade da conduta pessoal frente ao fato de a vida humana ser existência holochacral.
05. Cons. A qualidade e abrangência das unidades de lucidez já recuperadas e / ou adquiridas no campo da energossomaticidade.
06. Desassimilação. A instantaneidade e eficácia pessoal nas desassimilações energéticas.
07. Discernimento. O nível de autodiscernimento quanto às características das ECs.
08. Prontidão. O nível do autexpediente energossomático interassistencial.
09. Soltura. O nível da soltura energossomática, lúcida e evolutiva.
10. Volição. O percentual de vontade disciplinada empregado no autodesenvolvimento
energético.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoprontidão energossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assim: Energossomatologia; Neutro.
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Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

NO DESENVOLVIMENTO DA INTERASSISTENCIALIDADE,
A AUTOPRONTIDÃO ENERGOSSOMÁTICA SADIA TORNA-SE
CONDIÇÃO RACIONALMENTE INDISPENSÁVEL, EM ESPECIAL ÀS CONSCIÊNCIAS TENEPESSISTAS E OFIEXISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia o nível de prontidão energossomática pessoal? Está satisfeito com o patamar de desenvoltura bioenergética alcançado até o momento?
M. I. T.
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AUTOQUALIFICAÇÃO DA CLARIVIDÊNCIA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoqualificação da clarividência é o ato ou efeito de a conscin parapsíquica, homem ou mulher, aprimorar, burilar ou aperfeiçoar a percepção visual além do sentido físico, apreendendo as informações da pararrealidade, intra e extraconsciencial, com maior lucidez,
hiperacuidade, interatividade, racionalidade, criticidade, reflexão, autodiscernimento, tecnicidade
e Cosmoética, objetivando potencializar e expandir a interassistência junto à equipex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo qualificar vem do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis,
“qual; de que sorte; de que natureza”. Apareceu no Século XV. A palavra qualificação surgiu no
Século XVII. O termo clarividência é adaptação do idioma Francês, clairvoyance, “clarividência”, constituído de clair, “claro”, procedente do idioma Latim, clarus, “claro”, e voyence, “vidência”, este também derivado do idioma Latim, videns, “que vê”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autaperfeiçoamento da clarividência. 2. Autopotencialização da paravisão. 3. Autodomínio da percepção visual extrafísica. 4. Autoburilamento da terceira visão.
5. Autaprimoramento da clarividência. 6. Automelhoramento da vidência extrafísica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoqualificação da clarividência, autoqualificação básica da clarividência e autoqualificação avançada da clarividência são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Negligência pessoal com a clarividência. 2. Banalização pessoal da
clarividência. 3. Malogro da clarividência pessoal.
Estrangeirismologia: o aperfeiçoamento da clarividência no Acoplamentarium; o modus operandi equilibrado do clarividente; a teática da autoconscientização multidimensional
(AM) full time; o upgrade contínuo da autocrítica parafenomenológica; o rapport com a equipex;
o upgrade paraperceptivo; o savoir-faire interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da clarividência interassistencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paravisão
requer perscrutação. Paraolhos vêem mais. Vidência útil assiste.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Clarividência. O mais importante na clarividência é o conteúdo da mensagem do
parafenômeno”. “A constatação pessoal do fenômeno da clarividência impõe uma das maiores
responsabilidades ao Ser Humano”.
2. “Qualificação. A qualificação de qualquer realidade começa pela autopensenidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoqualificação máxima da clarividência; a autopensenização qualitativa; a reciclagem autopensênica; a clarividência de morfopensenes pessoais; o holopensene pessoal da clarividência interassistencial; a pensenidade paraperceptiva racional; o holopensene da atenção focada; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
a pensenidade hígida favorecendo o contato com o amparador; o exercício da autopensenização
multidimensional no ambiente intrafísico; o ato de o clarividente manter a pensenidade interassistencial em todas interrelações conscienciais cotidianas, com conscins e consciexes.
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Fatologia: o abertismo consciencial; o autesforço à qualificação da percepção visual extrafísica; o hábito de utilizar a clarividência; o levantamento de traços impeditivos de melhor desempenho paraperceptivo; a importância da autorganização no registro diário das parapercepções;
o desenvolvimento da tecnicidade; o uso racional, responsável e cosmoético da clarividência interassistencial; a valorização dos atributos parapsíquicos pessoais; o fato de toda conscin ter sensibilidade parapsíquica; o fato de o percentual de parapsiquismo variar de pessoa para pessoa; as
sincronicidades inspiradoras; a necessidade da autoqualificação íntima do ectoplasta clarividente;
as sensações térmicas de calor ou frio em partes ou todo o soma; a acuidade da atenção dividida
na análise dos fatos e parafatos; a redução da ansiedade; a tranquilidade íntima necessária; o recolhimento íntimo; a autorreflexão; o silêncio; a atitude assertiva do sensitivo em observar mais
e falar menos; a autaceitação sincera gerando alívio e pacificação íntima; a autorganização pessoal geral; a importância do cuidado com o soma para melhor observação dos detalhes nas autovivências; o cuidado com a alimentação; a atividade física saudável; o limite racional freiando
o exagero das ideias, detalhes e criatividade; a priorização da qualificação sobre a quantificação;
as neoperspectivas.
Parafatologia: a autoqualificação da clarividência; as habilidades parapsíquicas manifestadas precocemente; a demanda assistencial multidimensional impulsionando o empenho na
qualificação da clarividência; a utilização da clarividência na assistencialidade teática; a decisão
providencial de priorizar a assim e a desassim, antes, durante e após os trabalhos interassistenciais; o relaxamento psicofisiológico favorecedor à clarividência; a paragenética parapsíquica; a inteligência parapsíquica; a passividade parapsíquica alerta; a perspicácia multidimensional; a autoconscientização multidimensional ampliada; a projeção lúcida (PL) assistencial; a agudeza parapsíquica frontochacral; a clarividência auxiliando o desenvolvimento da cosmovisão; o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desenvoltura energossomática; o fôlego energético; a descoincidência vígil; os estados alterados de consciência (EACs); o transe; o acoplamento áurico intenso; a assimilação simpática impactante; a clarividência técnica; a visualização de consciexes no dia a dia; a interlocução na clarividência; a ectoplastia; a ectoplasmia com sensação de substância escorrendo pelo ouvido; os fenômenos de efeito físico; sensação de dejà vu; a ativação e identificação de sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a retrocognição evidenciando perseguição, condenação e dessoma devido ao parapsiquismo; a facilidade para acoplar; o acoplamento com a equipex; o entrosamento com o amparador extrafísico de função; a conexão holossomática com os amparadores extrafísicos; a paravisão
de animais; o olho clínico clarividente; o cultivo da amparabilidade; os padrões dos assistidos influenciando nas mudanças de amparador extrafísico; os banhos energéticos intensificados; a paravisão de consciexes por meio do arco voltaico craniochacral, nas posições de assistente-aplicador,
assistido-receptor ou observador; a força presencial da conscin parapsíquica; a clarividência durante a hipnagogia; a clarividência durante a hipnopompia; a taquirritimia paravisiológica durante
Acoplamentarium; a autogestão dos fenômenos parapsíquicos; a percepção de paratecnologia nos
acoplamentos; a clarividência por meio de rapport com objeto antigo; o aprimoramento das paravisões durante a tenepes; a autoscopia interna do frontochacra; a possibilidade de auscultar e diagnosticar a psicosfera das conscins através da clarividência; a clarividência viajora vivenciada;
a visualização de cenários e paisagens; a visão energética pessoal ao fazer mobilização fechada de
energias frente ao espelho; a parapercepção de consciências extraterrestres; o desassédio interconsciencial com a clarividência de consciexes sendo levadas pela equipex; o ato de aceitar convite de amparador extrafísico para tarefa interassistencial desafiadora; a mudança do amparador
da tenepes; a meta da desperticidade como recurso motivador para realização das autorrecins;
o acesso às Centrais Extrafísicas; a ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreciclagem paradigmática–autoparapsiquismo reflexivo; o sinergismo acuidade perceptiva física–acuidade perceptiva extrafísica; o sinergismo
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autocognição-autoqualificação; o sinergismo paraatenção–retenção mnemônica; o sinergismo
contemplação paraperceptiva–falta de iniciativa; o sinergismo acoplamento energético–empatia
pensênica; o sinergismo intenção cosmoética–ações cosmoéticas; o sinergismo amparador do assistido–amparador do assistente.
Principiologia: a aplicação criteriosa do princípio da descrença (PD) nas vivências parapsíquicas; o princípio da interassistencialidade parapsíquica; o princípio de haver técnica para
tudo; o princípio “ninguém evolui sozinho”; o princípio universalista de desejar acontecer o melhor para todos.
Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) por meio da análise parafenomênica; o código pessoal de Cosmoética vivenciado propiciando a qualificação das
percepções e parapercepções.
Teoriologia: a teoria dos fenômenos parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade;
a teoria da agilização evolutiva consciente; a teoria da interassistência.
Tecnologia: a técnica da clarividência facial; a técnica do EV pela ativação do frontochacra; a técnica da passividade alerta; a técnica do circuito fronto-coronochacra; a técnica da
tábula rasa; o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a qualificação parapsíquica pela técnica de auscultar o conteúdo da mensagem e identificar o mensageiro extrafísico; a técnica da leitura das entrelinhas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico representando oportunidade de autoqualificação parapercepciológica; o voluntariado possibilitando maior interação com amparadores extrafísicos; os voluntários dos cursos de parapsiquismo da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; as dinâmicas parapsíquicas enquanto laboratório grupal conscienciológico; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia inspirando a qualificação da clarividência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito do holopensene cosmoético do parapercepciologista; o efeito do
paraolhar meticuloso na observação de maiores detalhes de contexto; a evitação dos efeitos nocivos das análises paraperceptivas superficiais; o efeito da ectoplasmia na clarividência; o efeito
do frontochacra ativado predispondo à ocorrência dos fenômenos de clarividência; o efeito do registro criterioso da clarividência favorecendo a análise crítica e interpretação; o efeito da hiperacuidade mentalsomática ampliando e qualificando as parapercepções; o efeito das neoposturas
do clarividente na qualificação da clarividência.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao pleno entendimento das clarividências (Lucidologia); as neossinapses advindas da qualificação intencional; as paratécnicas propiciando a formação de neossinapses; as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas;
as neossinapses adquiridas através dos parafenômenos no Acoplamentarium; as parassinapses
geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos.
Ciclologia: a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição.
Enumerologia: a autoqualificação paraperceptiva; a autoqualificação analítica; a autoqualificação autorreflexiva; a autoqualificação interpretativa; a autoqualificação cognitiva; a autoqualificação tecnicista; a autoqualificação interassistencial.
Binomiologia: o binômio clarividência técnica–clarividência qualificada; o binômio
clarividência diária–lucidez multidimensional; o binômio assim-desassim; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio mais erudição–melhor interpretação; o binômio parapsiquismo vivenciado–discernimento ampliado; o binômio autexperimentação-autocriticidade; o binômio EV-clarividência instantâneos.
Interaciologia: a interação clarividência-iscagem; a interação clarividência-interassistencialidade; a interação clarividência-cosmovisão; a interação entre os parafenômenos; a interação epicon-coadjutor no Acoplamentarium; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–
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–autoconfiança paraperceptiva; a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a interação acoplamento-assimilação-autauscultação-interassistência.
Crescendologia: o crescendo percepção física–percepção extrafísica; o crescendo domínio energético–desenvolvimento parapsíquico–qualificação parapsíquica; o crescendo contínuo da autoparaperceptibilidade qualificada; o crescendo prática da paraperceptibilidade diária–aumento da autoparapercuciência multidimensional; o crescendo clarividência-pangrafia.
Trinomiologia: o trinômio visão-paravisão-cosmovisão; o trinômio acoplamento energético–percepção extrafísica–interassistência lúcida; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio reflexão-ponderação-serenidade; o trinômio lucidez-atenção-concentração; o trinômio clarividência-autoscopia-heteroscopia; a autoqualificação da clarividência através do trinômio autorreflexão-ponderação-autodiscernimento.
Polinomiologia: a qualificação da clarividência pelo polinômio racionalidade-logicidade-autodiscernimento-interassistencialidade; o polinômio preconceito-medo-ignorância-mito;
o polinômio conhecimento fenomenológico–desenvolvimento parapsíquico–qualificação paraperceptiva–ampliação interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação / clarividência; o antagonismo acoplamento energético tóxico / acoplamento energético homeostático; o antagonismo visão retrospectiva / visão prospectiva; o antagonismo clarividência superficial / clarividência analítica.
Paradoxologia: o paradoxo de ver o invisível; o paradoxo de a análise fenomenológica
detalhada das partes permitir a visão de conjunto do todo; o paradoxo megafenômeno-maxidiscrição.
Politicologia: a cientificocracia; a interassistenciocracia; a paratecnocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista da autoqualificação da clarividência para
fins interassistenciais.
Filiologia: a experimentofilia; a cosmoeticofilia; a teaticofilia; a interassistenciofilia;
a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a antiparapsicofobia; a ausência da xenofobia; a eliminação da tecnofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da verborragia acometendo o assistente por
falta de autodiscernimento; a evitação das desatenções parapsíquicas na síndrome da dispersão
consciencial; a eliminação da síndrome da pressa.
Maniologia: a superação da apriorismomania parapsíquica; a eliminação da mania mística.
Mitologia: o mito do autoparapsiquismo recebido sem autesforço; o mito de o parapsiquismo ser show pirotécnico; o mito da autoqualificação parapsíquica sem dedicação; a desmitificação do parapsiquismo.
Holotecologia: a parapercepcioteca; a cosmoeticoteca; a ortopensenoteca; a energoteca;
a experimentoteca; a cosmovisioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a autocriticoteca; a autodiscernimentoteca; a cognoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia;
a Frontochacrologia; a Acoplamentologia; a Clarividenciologia; a Conteudologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin parapsíquica; a equipe extrafísica (equipex); a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a semiconsciex; a conscin teática; a conscin lúcida; a conscin analítica; a conscin reflexiva; a conscin enciclopedista; a conscin ectoplasta; a conscin minipeça do
maximecanismo; a personalidade técnica; a isca humana lúcida; a consciex assistida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin maxiproexista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o assistente; o assistido; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a assistente; a assistida; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoqualificação básica da clarividência = a da conscin neófita nas práticas da interassistência parapsíquica; autoqualificação avançada da clarividência = a da conscin
veterana, desperta, proativa, bem entrosada com a equipex técnica na teática do Universalismo interassistencial.
Culturologia: a cultura da qualificação consciencial; a cultura da homeostase holossomática; a cultura da multidimensionalidade lúcida; a cultura do parapsiquismo mentalsomático;
a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Autexperimentação. Quanto mais a pessoa adquirir autonomia frente às vivências extrafísicas, mais receberá intervenção de amparo cosmoético de função e maior potencialidade na interassistência. A experimentação pessoal é o alicerce da autoqualificação da clarividência.
Autodiscenimento. O ápice qualitativo da clarividência é a ampliação do autodiscernimento capaz de favorecer ações cosmoéticas ampliadores da interassistência multidimensional.
Quanto maior a capacidade de separar o lógico do ilógico, o certo do errado, o sadio do patológico melhores serão as condições de interpretação e codificação dos parafenômenos.
Utilidade. Não basta desenvolver, aprimorar ou potencializar o fenômeno da clarividência, é preciso empregar as autovivências extrafísicas a favor das demais consciências e da própria
evolução. A virada evolutiva advém da autopesquisa (autoconhecimento), autorreciclagem e interassistência.
Reciclologia. A partir da Autopesquisologia, eis, por exemplo, 15 trafares, em ordem alfabética, e respectivas reciclagens conscienciais possíveis, com vistas à autoqualificação da clarividência:
01. Acomodação: a reciclagem da permanência na zona de conforto parapsíquica.
02. Apriorismose: a reciclagem da falta de cientificidade parafenomenológica.
03. Autocorrupção: a reciclagem da despriorização de metas evolutivas.
04. Autodesorganização: a reciclagem da falta de organização de rotinas úteis.
05. Contemplação: a reciclagem da falta de iniciativa frente à clarividência.
06. Desperdício: a reciclagem da falta de assumir a responsabilidade paraperceptiva.
07. Desvalorização: a reciclagem da banalização parapsíquica.
08. Dispersão: a reciclagem da falta de lucidez e direção megafocal.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Emocionalidade: a reciclagem do condicionamento psicossomático exacerbado.
Fechadismo: a reciclagem da falta de interação e interlocução com equipex.
Inaplicabilidade: a reciclagem da falta de aplicação útil da clarividência.
Irracionalidade: a reciclagem da falta de raciocínio lógico sobre a paravivência.
Negligência: a reciclagem da falta de esforços para avanço parapsíquico.
Ociosidade: a reciclagem da preguiça energossômica à cognição extrafísica.
Patopensenidade: a reciclagem da pensenidade patológica de si e dos outros.

Parapercepciologia. No âmbito da Procedimentologia, eis, por exemplo, 4 ações necessárias à conscin, listadas na ordem lógica, preconizando o melhor desempenho parapsíquico no
aprimoramento contínuo da clarividência:
1. Autopesquisa. Identificar os trafares pessoais impeditivos à autoqualificação da clarividência e agir para concretizar as reciclagens necessárias.
2. Cientificidade. Discriminar o conteúdo da clarividência com cientificidade e tecnicidade, visando à compreensão na captação, investigação, interação, interlocução, registro, análise
crítica, interpretação, apreensão, síntese do conteúdo e aplicação à interassistência.
3. Registro. Investir na prática da clarividência enquanto hábito diário, registrando com
organização e disciplina os episódios de progresso qualitativo nas abordagens interassistenciais.
4. Interassistência. Promover parceria proativa e profícua com os amparadores extrafísicos, ampliando a 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 autoqualificação da clarividência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Aproveitamento evolutivo das informações: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Autoqualificação pré-tenepes: Recexologia; Homeostático.
08. Clarividência retrocognitiva: Frontochacrologia; Homeostático.
09. Conscin clarividente: Perfilologia; Neutro.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Megaqualificação consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
12. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
13. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
14. Qualificação da autoprodutividade: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A AUTOQUALIFICAÇÃO DA CLARIVIDÊNCIA REQUER AUTOPESQUISA, CIENTIFICIDADE, TECNICIDADE E ERUDIÇÃO
EVOLUTIVA DO PARAPSÍQUICO, COM MAXIENTROSAMENTO À EQUIPEX, VISANDO A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utiliza lucidamente o conteúdo do fenômeno
da clarividência vivenciada? Quais têm sido os resultados evolutivos obtidos com essa prática?
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Filmografia Específica:
1. Falando com os Mortos. Título Original: Living with the Dead. País: EUA. Data: 2002. Duração: 142
min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Stephen Gyllenhaal. Elenco: Ted Danson; Mary Steenburgen; Diane Ladd; Michael Moriarty; & Queen
Latifah. Produção: Preston Fischer. Desenho de Produção: Brent Thomas. Direção de Arte: Roxanne Methot. Roteiro:
John Pielmeier, baseado no livro Talking to Heaven de James, Van Praagh. Fotografia: Jeff Jur. Música: Normand Corbeil. Montagem: Neil Mandelberg. Cenografia: Mary-Lou Storey. Efeitos Especiais: Gajdecki Visual Effects (GVFX);
& Toybox. Companhia: Columbia Broadcasting System (CBS); Gaslight Pictures; & Once Upon a Time Films. Outros
dados: Filme produzido para TV; também conhecido pelo título Talking to Heaven. Sinopse: Desde criança James Van
Praagh vê e fala com os mortos. Após muitos anos, James une-se à polícia para encontrar temido serial killer.
2. Do Outro Lado da Vida. Título Original: Ghost. País: EUA. Ano: 1990. Duração: 127 min. Idioma: Inglês. Gênero: Romance. Direção: Jerry Zucker. Elenco: Patrick Swayze; Demi Moore; Tony Goldwyn; Whoopi Goldberg; Armelia McQueen; Susan Breslau; John Hugh; Angelina Estrada; Gail Boggs; Stephen Root; & Laura Drake. Música: Alex North. Estúdio: Paramount Pictures. Sinopse: Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) formam casal apaixonado. Ao voltarem da apresentação de “Hamlet” são atacados e Sam é morto. O espírito de Sam não vai
para o outro plano e ele descobre quem o matou. Molly também corre risco de ser morta pelo sócio de Sam. Para se comunicar com Molly, Sam utiliza a médium Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg) e desta maneira consegue alertar a esposa do
perigo de conviver com o suposto amigo.
3. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; & Olivia Williams. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel. Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de
Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak Fujimoto. Música: James Newton Howard. Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream Quest
Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; Kennedy / Marshall Company, The; & Spyglass Entertainment. Sinopse: O garoto de 8 anos Cole Sear é assombrado pelo fato de ver pessoas já
mortas. Muito assustado, ele só conseguirá falar sobre o assunto com o psicólogo infantil Malcolm Crowe.
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da
Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125.
2. Arakaki, Kátia; Otimizações Pré-Tenepes: Técnica do Aprimoramento da Conscin Tenepessável; Artigo;
IX Fórum da Tenepes & VI Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 23-25.12.13; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 17; N. 3; Seção: Artigo Original; 24 citações; 1 E-mail; 19 enus.; 1 megapensene;
2 questionamentos; 75 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2013; páginas 399 a 421.
3. Leite, Hernande. Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático; Artigo; Anais da II Jornada
da Parapercepciologia, Foz do Iguaçu, PR; 14.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da
Conscienciologia; 26 enus.; 2 tabs.; 3 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 305 a 317.
4. Medeiros, Rodrigo;
i i
i T i
i
pref. Nanci Trivellato; revisores Cristina Pimentel; et
al.; 208 p.; 10 caps.; 21 E-mails; 17 enus.; 1 foto; 26 ilus.; 1 microbiografia; 11 técnicas; 18 websites; 73 refs.; alf.; 23,5
x 16 cm; br.; ssocia ão nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 83 a 92 e 175 a 178.
5. Musskopf, Tony; et al.; O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: Um Estudo de
Campo; Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu; PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 5 gráfs.; 1 tab.; 7 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro,
2009; páginas 320 a 338.
6. Nonato, Alexandre; et al.; Acoplamento Energético: Qualificando as Interações Energéticas com Pessoas
e Ambientes no Dia a Dia (Estudo a partir do Laboratório Acoplamentarium); 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 207 a 218.
7. 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
52 a 71.
8. 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 219 a 226.
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9. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28 x 21 cm; br.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas
25 a 56.
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AUTOQUALIFICAÇÃO DO ESTADO VIBRACIONAL
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoqualificação do estado vibracional (EV) é o ato ou efeito de qualificar, melhorar e aperfeiçoar, de modo gradual e contínuo, a capacidade de dinamização máxima
das energias do energossoma pela conscin lúcida, homem ou mulher, a fim de alcançar o domínio
energético e potencializar a automanifestação interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mêsmo; por si próprio”. O vocábulo qualificar vem do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis,
“qual; de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu no
Século XVII. O termo estado deriva do idioma Latim, status, “modo de estar; posição; situação;
condição”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo vibracional procede também do idioma Latim, vibrare, “vibrar; agitar”. A palavra vibrar apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autaperfeiçoamento do EV. 2. Autopotencialização do EV. 3. Autodomínio do EV.
Neologia. As 3 expressões compostas compostas autoqualificação do estado vibracional, autoqualificação precoce do estado vibracional e autoqualificação tardia do estado vibracional são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Negligência pessoal com o EV. 2. Autestagnação do EV. 3. Banalização pessoal do EV.
Estrangeirismologia: a expertise energossomática; o upgrade energossomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à qualificação das energias conscienciais.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Castrado. O Ser Humano, homem ou mulher, quando incapaz de instalar o estado
vibracional (EV) profilático pela própria vontade, vive ainda castrado, na condição de eunuco bioenergético”.
2. “Chave. Somente as pesquisas, por meio da chave do estado vibracional (EV),
abrem escancaradamente as portas das auto e heteroparapercepções”.
3. “EV. Existem uma evolução consciencial teórica e uma evolução consciencial prática. Segundo o que os fatos e parafatos sugerem, a evolução consciencial prática começa pela autovivência do estado vibracional”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da autoqualificação do estado vibracional; o holopensene
pessoal da instalação e manutenção do EV profilático e parassanitário; o holopensene do automonitoramento energossomático; o holopensene pessoal do aprimoramento energossomático; o holopensene pessoal da Autevoluciologia.
Fatologia: a redução da ansiedade; o desenvolvimento da autoconfiança; a potencialização da vitalidade; a promoção da saúde consciencial; a promoção da longevidade; a promoção de
equilíbrio holossomático; a aceleração do processo evolutivo consciencial; a potencialização da
força presencial; a potencialização da capacidade assistencial; a pacificação íntima; o aplicativo
do EV criado e disponibilizado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); a planilha evolutiva do EV disponibilizada no site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); os grupos de maratona do EV.
Parafatologia: a autoqualificação do EV profilático; o primeiro EV enquanto catalisador
do despertamento multidimensional; a base para a autonomia energética; o controle energossomá-
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tico; a remoção das energias gravitantes dos canais energéticos; a autodesobstrução da rede energética holochacral; a sincronização e aceleração dos chacras; a soltura holochacral; a descoincidência dos veículos de manifestação; o hábito da instalação do EV; a autovivência do EV profilático com regularidade; o EV sendo megafoco permanente da conscin lúcida; a potencialização do
autobanho energético; a potencialização da sinalética energética e parapsíquica; a potencialização
da autodefesa energética; a potencialização da tara parapsíquica; a potencialização energética;
o desenvolvimento do automonitoramento do energossoma; a lineariedade energética; a gradação
da autoqualificação do EV; a autoqualificação contínua da minipeça assistencial multimensional
reurbanizadora; a tarefa energética pessoal; a possibilidade do praticante erroneamente suspender
o EV devido à intensidade dos fenômenos; a ativação do EV pós projeção, sendo referência na vigília intrafísica; a evocação do EV máximo; o relaxamento gerado pelo EV; o EV na hipnagogia;
o EV projetivo; a identificação do comando energossomático de ativação direta do EV; o EV instantâneo; o interruptor energossomático; a possibilidade de identificação do comando mental de
ativação instantânea do EV, a partir da tentativa da intensificação do EV já instalado; a dissociação do comando mental entre o soma e energossoma, na ativação do EV; o desenvolvimento da
coordenação energossomática; o desenvolvimento da vontade na ativação do EV; a relação direta
do EV com a vontade; a ativação do EV com base apenas na vontade; a ativação do EV independente da posição somática; a ativação do EV independente da condição psicológica; a ativação
instantânea do EV, intra ou extrafisicamente; a capacidade de instalar e manter o EV pelo tempo
desejado; a autovigilância energética ininterrupta; a elevação do nível de referência de fluidez das
energias; a autoconsciência energética; o EV enquanto catalizador da autoconscientização multidimensional (AM); o aumento da energia livre; o pleno condicionamento energético permanente;
a homeostase energética; o EV sendo segunda natureza da conscin; o domínio pleno da chave
energética para a vida humana.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo volição-EV; o sinergismo concentração-EV; o sinergismo determinação-EV; o sinergismo disciplina-EV; o sinergismo autorganização-EV; o sinergismo atenção dividida–EV; o sinergismo entorpecimento somático–EV; o sinergismo descoincidência-EV; o sinergismo acoplamento com o amparador–EV; o sinergismo tenepes-EV; o sinergismo
campo energético otimizado–EV; o sinergismo EV–manutenção da limpeza holochacral.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); 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 do EV.
Teoriologia: a teática da energossomática interassistencial.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de irrompimento do energossoma; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica dos 20 EV diários; a técnica de potencialização máxima do EV; a técnica do laboratório do EV em série.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Efeitologia: os efeitos cumulativos da frequência assídua do laboratório conscienciológico do estado vibracional; os efeitos neossinápticos desencadeados pelo EV máximo; o efeito de
soltura energética gerado pelo EV; o efeito de conexão com os amparadores promovido pelo EV;
o efeito de melhora da paragenética.
Neossinapsologia: as neossinapses ampliadoras da conexão energossoma-mentalsoma;
a criação de neossinapses a partir do EV mais potente; as neossinapses facilitando a interação
cérebro-paracérebro.
Enumerologia: a autorganização energossomática; a autoflexibilização energossomática; a autossuficiência energossomática; a autossustentabilidade energossomática; a auto-holomaturidade energossomática; a autevolução energossomática; a extrassegurança energossomática
pessoal.
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Binomiologia: o binômio ação-relaxamento; o binômio autoqualificação do EV–desenvolvimento da ectoplasmia; o binômio EV–desenvolvimento parapsíquico; o binômio EV–desenvolvimento projetivo.
Ciclologia: o ciclo assistencial EV–desassim–disponibilidade energética–capacidade interassistencial potencializada.
Interaciologia: a interação EV–soltura holochacral; a interação EV–desbloqueios energéticos; a interação EV-autolucidez; a interação EV–condicionamento energossomático; a interação EV–recuperação de cons.
Crescendologia: o crescendo parapsíquico funcional EV–sinalética energética e parapsíquica–iscagem lúcida–tenepes–epicentrismo–desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio EV–condicionamento energético–tara parapsíquica.
Polinimiologia: o polinômio EV–força presencial–campo energético–energias consciencias (ECs).
Antagonismologia: o antagonismo domínio do EV / preguiça; o antagonismo vontade
débil / EV potente; o antagonismo domínio do EV / ressaca energética; o antagonismo domínio
do EV / bloqueio cortical; o antagonismo domínio do EV / estaganação evolutiva; o antagonismo
dependência energética / independência energética; o antagonismo EV à manivela / EV start
button.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder se assustar com o próprio EV; o paradoxo de a conscin não conseguir dominar o próprio energossoma; o paradoxo de a conscin ter
intenção de doar energias e não aprimorar o EV; o paradoxo de o conscienciólogo veterano poder não dominar o EV; o paradoxo de a conscin poder se acomodar e reduzir o uso do EV
quando está na Cognópolis.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao domínio do EV.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da indisciplina energética.
Maniologia: a mania de associar o EV ao fluxo respiratório; a mania de só lembrar de
fazer EV quando se está mal; a mania de não aprimorar o EV; a mania de esperar o amparador
promover o EV pela conscin; a mania de fazer força com o soma ao tentar comandar o energossoma; a mania de utilizar muletas na ativação do EV.
Holotecologia: a parapsicoteca; a higienoteca; a energossomatoteca; sinaleticoteca; assistencioteca; a epicentroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergeticologia; a Parapercepciologia;
a Interassistenciologia; a Voliciologia; a Homeostaticologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o conscienciólogo; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a consciencióloga; a duplista;
a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desassediator; o Homo
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sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoqualificação precoce do estado vibracional = a da conscin inversora,
objetivando a ampliação da força presencial na fase preparatória da proéxis; autoqualificação tardia do estado vibracional = a da conscin reciclante, objetivando melhorar o autodesempenho tenepessológico.
Culturologia: a cultura energossomática; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Voliciologia; a cultura da Interassistenciologia.
Instantêno. A vivência do EV instantâneo pode ser conquistada pelo desenvolvimento
da habilidade de ativar todo o energossoma, desencadeando o EV, através de comando mental direto sobre o energossoma, sem etapas intermediárias.
Experimentologia. A seguir, estão listados 5 possíveis procedimentos capazes de facilitar a identificação do comando energossomático utilizado na instalação do EV instantâneo, em ordem alfabética:
1. Autoconscientização. Identificar a intensificação energética ocorrida ao transferir toda a atenção para o energossoma, antes de executar alguma manobra energética.
2. Dissociação. Diferenciar o comando energético do impulso somático, evitando tensionar ou mover o soma ao tentar comandar as energias.
3. Intensificação. Procurar identificar o comando energossomático dado para intensificar o EV já esta instalado. O comando para intensificar é o mesmo para o comando da ativação
direta.
4. Projeção. Buscar replicar na vigília intrafísica o comando dado para atingir o EV instantâneo quando projetado. Em projeção a resposta energética é mais imediata, devido à sutileza
do veículo, facilitando a identificação.
5. Tensão. Tensionar o próprio energossoma, ao modo de contração isométrica do soma, porém direcionada apenas para o veículo energético.
Teaticologia. À luz da Voliciologia, o desenvolvimento do EV instantâneo depende de
3 variáveis principais, dispostas na ordem funcional:
1. Técnica: ter êxito razoável na aplicação da técnica do EV, sendo capaz de sentir e direcionar as energias do próprio energossoma.
2. Comando: exercitar o comando mental ao próprio energossoma, identificando em várias tentativas o momento da ativação do EV instantâneo.
3. Potencialização: imprimir força crescente nos comandos mentais, potencializando
a vontade, para intensificar o EV obtido.
Ocorrências. Segundo a Energossomatologia, eis 3 ocorrências desencadeadas pela técnica do estado vibracional sobre o energossoma da conscin, em ordem cronológica dos acontecimentos:
1. Energossoma. Desobstrução mínima dos canais energéticos, concomitantemente
à sincronização e aceleração da rotação dos chacras.
2. Psicosfera. Intensificação da movimentação energética do energossoma, com possibilidade de ampliação da canalização natural de energia, imanente e consciencial, do ambiente onde
se encontra, expandindo o campo energético.
3. Psicossoma. Aumento da liberdade de movimento do psicossoma, em relação ao soma, na área mais intensa do campo energético expandido da conscin, gerando descoincidência
e possibilitando maior autoconsciência psicossomática, em vigília intrafísica.
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Energia. Segundo a Parapercepciologia, eis, por exemplo, possibilidades de percepções e parapercepções, classificadas em 3 categorias dispostas em ordem crescente de intensidade
da mobilização energética:
1. Fraca vibração interior: ativação inicial do energossoma, com desencadeamento de
sensações essencialmente somáticas, a exemplo de arrepios, movimentação energética na superficie do corpo, mioclonias, agulhadas agradáveis ao longo do corpo, formigamentos e latejamento
na região de algum chacra.
2. Estado vibracional: dinamização do energossoma, com percepção incontestável de
atividade energética, ultrapassando as vibrações lentas do corpo físico, a exemplo do entorpecimento somático, balonamento e variações térmicas.
3. Estado vibracional intenso: ativação máxima das energias do energossoma, atingindo vibração intensa e rápida, com possível produção de sons intracranianos, efeitos visuais e maxidescoincidência dos veículos de manifestação culminado na projeção consciente.
Tipologia. Segundo a Autopesquisologia, eis exemplos dos principais dificultadores na
autoqualificação do EV, em ordem crescente de sutileza dos 4 veículos de manifestação:
1. Soma: sedentarismo, carência sexual, desequilíbrio alimentar e tabagismo.
2. Energossoma: assimilações, bloqueios e descompensações.
3. Psicossoma: ansiedade, medo e carência afetiva.
4. Mentalsoma: carência intelectual, vontade débil, impaciência, baixa capacidade de
atenção e concentração.
Terapeuticologia. Sob a luz da Conscienciometria, a conscin deve focar principalmente
no desenvolvimento dos 3 seguintes atributos para promover a autoqualificação do EV, em ordem
funcional:
1. Vontade. Autoqualificar a vontade para ampliar a capacidade de imprimir força e potência nas ações. A conscin de vontade débil terá dificuldades em vivenciar e posteriormente autoqualificar o EV.
2. Autodeterminação. Desenvolver a autodeterminação para incrementar a capacidade
de manter a vontade e o foco no objetivo almejado, pelo tempo necessário.
3. Autorganização. Desenvolver a autorganização e a ortopensenidade, possibilitando
espaço mental para constante monitoramento energossomático e ativação do EV.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoqualificação do estado vibracional, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
03. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
04. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
06. Dominância energética: Energossomatologia; Neutro.
07. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
08. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
09. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
10. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
11. EV tríplice: Energossomatologia; Homeostático.
12. Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
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13. Sinergismo energossoma-mentalsoma: Evoluciologia; Homeostático.
14. Sinergismo estado vibracional–tenepes: Autodespertologia; Homeostático.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

O DOMÍNIO PLENO DO ESTADO VIBRACIONAL É AUTOCONQUISTA EVOLUTIVA IMPRESCINDÍVEL PARA TODA
CONSCIÊNCIA LÚCIDA, FOCADA EM AMPLIAR A AUTOMANIFESTAÇÃO INTERASSISTENCIAL NO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega esforços na autoqualificação do EV?
Tem determinação, vontade e autorganização suficientes para dominar plenamente o EV?
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-ROOM; 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 64 e 232 a 235.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 183.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs. ; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 495 a 500 e 587 a 589.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 indices;
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 354.
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AUTOQUALIFICAÇÃO PRÉ-TENEPES
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoqualificação pré-tenepes é o programa personalizado de depuração
consciencial, desenvolvido pela conscin tenepessável, antes do início da prática da tenepes, objetivando o aumento da autocoerência, com vistas a qualificar o holopensene pessoal, possibilitar
melhor interação com o amparador de função e maior eficácia na interassistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo qualificar vem do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis,
“qual; de que sorte; de que natureza”. Apareceu no Século XV. A palavra qualificação surgiu no
Século XVII. O prefixo pré provém do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha,
“quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor
a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo
energético vem do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. O termo
pessoal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Técnica da autoqualificação pré-tenepes. 2. Autoburilamento pró-tenepes. 3. Aprimoramento da conscin tenepessável. 4. Autotransformação do pré-tenepessista.
Neologia. As 3 expressões compostas qualificação pré-tenepes, qualificação pré-tenepes
básica e qualificação pré-tenepes avançada são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Tenepes sem preparo. 2. Tenepes prematura. 3. Pseudotenepes.
4. Desistência da tenepes.
Estrangeirismologia: o timing consciencial; o acid test antecipado; o upgrade holossomático; o modus faciendi otimizado; o festina lente evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à seriedade do compromisso vitalício do tenepessismo.
Filosofia: o Tenepescentrismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial (recéxis) possibilitando
a recin; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes, a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autoqualificação pré-tenepes; as autavaliações e heteravaliações; a autexposição testando os autolimites; as situações programadas evocadoras de consciexes assediadoras do
passado; o estudo de padrões nosográficos; a limpeza da sujeira visível; o levantamento de traços
impeditivos de melhor desempenho parapsíquico; o mapeamento das zonas de autassédio; o desenvolvimento de profilaxia e estratégias emergenciais para momentos de dificuldades; as otimizações intrafísicas minimizando possíveis percalços; a tenepes enquanto doação interassistencial
e não somente autobenefícios.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o investimento na
formação do holopensene pessoal pró-tenepes; os treinamentos bioenergéticos intensivos; o bloqueio zero; a manutenção da energia disponível à interassistência; o cultivo do contato com amparador de função.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorganização-amparabilidade; o sinergismo detalhismo–profilaxia dos acidentes de percurso; o sinergismo conscin assistível–amparo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio dos fatos orientando a pesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em pleno funcionamento, evitando
decisões equivocadas e comportamentos inadequados, principalmente, sob pressão.
Teoriologia: a teoria da evolutividade; a teática da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas reciclogênicas.
Voluntariologia: o preparo diligente do paravoluntariado.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de autopesquisa.
Colegiologia: o intercâmbio de vivências do Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito potencializador da autorganização.
Neossinapsologia: o tempo e o treino necessários à criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das reciclagens sucessivas no exercício da tenepes.
Enumerologia: o Curso Intermissivo (CI); a ressoma; o encontro com a Conscienciologia; o voluntariado tarístico; as reciclagens; os neoinvestimentos conscienciais; a tenepes.
Binomiologia: o binômio autopreparo-autoconfiança; o binômio autoconfiança-autodesempenho; o binômio autodesempenho-automotivação; o binômio automotivação-persistência;
o binômio persistência-maestria; o binômio maestria–eficácia interassistencial.
Interaciologia: a interação valorização da tenepes–autoqualificação pré-tenepes; a interação forma física–desempenho energético; a interação Higiene Consciencial–articulação ortopensênica; a interação espaço mental livre–inspirações amparadoras.
Crescendologia: o crescendo pequenas realizações–grandes conquistas; o crescendo
otimista impossível-difícil-trabalhoso-corriqueiro.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já na renovação consciencial.
Polinomiologia: o polinômio decisão-priorização-realização-autossatisfação.
Antagonismologia: o antagonismo preguiça / êxito.
Paradoxologia: o aparente paradoxo dos Serenões levarem séculos preparando vida intrafísica de décadas.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a reciclofilia; a disciplinofilia; a organizaciofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do ansiosismo e da desorganização.
Maniologia: a superação das manias caprichosas e disfuncionais.
Mitologia: o combate ao mito do improviso NHS (na hora sai).
Holotecologia: a egoteca; a organizacioteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autocoerenciologia; a Autocosmoeticologia; a Autorganizaciologia; a Energossomatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa organizada; o ser interassistencial; a conscin tenepessável; a personalidade dedicada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pes-
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quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; 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.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens autorreeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: qualificação pré-tenepes básica = o atendimento aos requisitos descritos
no Manual da Tenepes; qualificação pré-tenepes avançada = a consecução satisfatória de programa personalizado de reciclagem consciencial.
Culturologia: a cultura do preparo; a cultura da qualificação consciencial.
Incoerência. Em geral, as pessoas investem tempo planejando as comemorações de final
de ano, a construção e decoração da casa, a viagem de férias, a roupa para festa, o cardápio do
jantar festivo. No entanto, muitas vezes, decidem e começam a praticar a tenepes instantaneamente, sem nenhum preparo mais otimizado.
Duração. O período inicial da autoqualificação pré-tenepes é de, no mínimo, 6 meses
– para fazer refletir quem é ansioso e, no máximo, 2 anos – para evitar a eterna postergação de
quem é perfeccionista. Tais prazos podem ser reavaliados.
Otimizações. Eis, em ordem alfabética, 23 tipos de sugestões de otimizações ao(à) candidato(a) à prática da tenepes, incluindo técnicas, atividades conscienciológicas, leituras, dentre
outras dicas:
01. Amparador na agenda pessoal: inclusão do amparador ao agendar compromissos.
02. Antibagulhismo energético: limpeza dos bagulhos e do holopensene doméstico.
03. Atividades parapsíquicas: condicionamento holochacral e parapsíquico.
04. Caderno das falhas: estudo da Errologia; registro, análise e prevenção dos erros.
05. Check up holossomático: potencialização da saúde consciencial.
06. Código pessoal de Cosmoética: autovigilância à autocosmoeticidade.
07. Código pessoal de princípios: aumento da autoconsciencialidade.
08. Conscienciograma respondido: identificação de traços e mecanismos pessoais.
09. Consciencioterapia na OIC: avaliação de especialistas e técnicas de autocura.
10. Conscin-cobaia na CONSCIUS: ajuste da autoimagem através de heteranálises.
11. Diário da Cosmoética: revisionismo da intencionalidade nos atos cotidianos.
12. Estudos de Paradireitologia: aumento da megafraternidade antipreconceitos.
13. Estudos de Tenepessologia: ampliação da cognição tenepessológica.
14. Inventariologia Parapsíquica: levantamento do histórico autoparapsíquico.
15. Laboratório da imobilidade física vígil (IFV): treino psicomotriz ansiolítico.
16. Planejamento anual sem viagens: antidromomania patológica.
17. Prospectivologia e Profilaxia: prospectivação e prevenção da reatividade.
18. Reserva financeira: despreocupação material para melhor prática da tenepes.
19. Revisão cosmoética diária: limpeza de energias gravitantes conflitivas.
20. Situações cotidianas pertinentes: identificação e ajustes personalíssimos.
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21. Técnica da autorreflexão de 5 horas: treino da concentração inspiradora.
22. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica: aceleração das resoluções pendentes.
23. Testes e provas conscienciológicas: aferição do conhecimento conscienciológico.
Escolha. A seleção de otimizações deve ser realizada de acordo com o perfil e as necessidades da conscin tenepessável.
Procedimentos. Eis 7 passos para aplicação da autoqualificação pré-tenepes, listados na
ordem de realização do experimento:
1. Perfil: traçar o perfil geral básico do tenepessista ideal e comparar consigo.
2. Menu: consultar menu de recursos conscienciológicos facilitadores.
3. Adequados: escolher os recursos mais adequados e situar no tempo-espaço.
4. Planilhas: elaborar planilhas de aferidores dos traços e comportamentos trabalhados.
5. Realização: vivenciar o planejado dentro da rotina normal do dia a dia.
6. Ajustes: fazer ajustes do planejamento e avaliações periódicas.
7. Repetição: reiterar o necessário para melhor qualificar-se.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoqualificação pré-tenepes, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
03. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
04. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
06. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
07. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
08. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
09. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
11. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
12. Recin: Recexologia; Homeostático.
13. Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Homeostático.
14. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AUTOQUALIFICAÇÃO PRÉ-TENEPES DEMONSTRA CONSIDERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO AMPARADOR DE FUNÇÃO E DA INTERASSISTÊNCIA A SER REALIZADA NA TENEPES POR PARTE DA CONSCIN TENEPESSÁVEL LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe aproveitar os recursos conscienciológicos,
visando melhor preparar-se para o compromisso diário da tenepes com o amparador de função?
Com qual intensidade e qualidade?
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AUTOQUESTIONAMENTO LÚCIDO
(AUTOQUESTIONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoquestionamento lúcido é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, indagar a si própria de modo sistemático, objetivando encontrar respostas pessoais esclarecedoras e majorar o autodiscernimento quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra questão provém do idioma Latim, quaero, “buscar; procurar;
pedir; requerer”. O termo questionar surgiu no Século XIX. O vocábulo lúcido deriva também do
idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoinvestigação consciente. 2. Autoinquérito lúcido. 3. Autoquestionamento evolutivo. 4. Autoindagação inteligente.
Neologia. As 3 expressões compostas autoquestionamento lúcido, autoquestionamento
lúcido básico e autoquestionamento lúcido avançado são neologismos técnicos da Autoquestionologia.
Antonimologia: 1. Autoquestionamento assediante. 2. Autoquestionamento equivocado. 3. Autoquestionamento antidiscernidor. 4. Autexame superficial.
Estrangeirismologia: o ato de se poser des questions; as consequências de se remettre
en question; a frase shakespeariana to be or not to be, that is the question.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocriticidade evoluciogênica.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Questionemos o inquestionável. Quem questiona duvida. Mantenhamos lucidez ínsita. Mantenhamos lucidez intraconsciencial. Sejamos pensenicamente lúcidos.
Citaciologia: – uisque je doute, je pense; puisque je pense, j’existe (René Descartes
1596–1650) ou Je pense, donc je suis, convertido para o idioma Latim, Dubito, ergo cogito, ergo
sum (Eu duvido, logo penso, logo existo) ou ainda Cogito, ergo sum (Penso logo existo).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoquestionamento sadio; o holopensene pessoal da autorreflexão; o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; a autopensenidade questionadora interassistencial; a autopensenização autocrítica lúcida; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a sustentação dos ortopensenes; a ortopensenidade; o autopensene de não incorrer nos mesmos erros;
a amplitude autopensênica reflexiva; a pensenidade descontaminada.
Fatologia: o autoquestionamento lúcido; a avaliação crítica; a capacidade humana de autorreflexão; a autanálise profunda provocada pelos questionamentos íntimos; a imergência no solilóquio saudável quanto às dúvidas existenciais e objetivos pessoais; a autorreflexão favorecendo
a reciclagem contínua; a exploração lúcida quanto à realidade intraconsciencial; a autabordagem
do pesquisador enquanto objeto de pesquisa; a autodeterminação no enfrentamento das crises de
crescimento; as autointerrogações clássicas “quem sou, de onde vim, para onde vou”; os questionamentos sobre o propósito pessoal da vida atual; as dúvidas quanto às metas pré-estabelecidas
mostrando a flexibilidade mental e a capacidade de rever os pontos de vista pessoais; o bom hábito do autoquestionamento consciente mobilizando insatisfações acobertadas pelo comodismo;
a autolucidez consciencial; o dicionário cerebral analógico poliglótico; as aquisições provenientes
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da leitura e participação em cursos favorecendo à autorreflexão e autoquestionamentos; as autoindagações com discernimento representando fontes de originalidade verponológica; a autavaliação
crítica lúcida enquanto divisor de águas na qualificação das gescons; o ato de parar para pensar;
o equilíbrio íntimo; a revisão dos acontecimentos diários; a reformulação dos projetos pessoais
originados da autorreflexão crítica; a revisão das atitudes pessoais após o exame acurado das ideias, situações ou problemas; as reciclagens obtidas após os autoinquéritos e autorreflexões sadias;
a busca aos aspectos positivos dos conflitos pessoais e familiares; a mudança do status quo; os
autenfrentamentos lúcidos alterando a visão distorcida da realidade; a coragem de reconsiderar
a autoimagem criada pelas imaturidades; a inteligência autocrítica de considerar as buscas de novas questões intraconscienciais a fim de evitar as distorções na perspectiva autevolutiva; o autodiscernimento na definição de questões impactantes buscando respostas esclarecedoras; o autexame perante a seção Questionologia dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a pergunta
autodesassediadora; a comunicação não verbal na realização de perguntas delicadas; a autoconsciência quanto aos próprios mecanismos de defesa do ego (MDEs); a limitação paradigmática impedindo o autoquestionamento; a capacidade de viver em contexto de incertezas; os esclarecimentos gerando novos questionamentos; o autoinquérito subversivo atingindo o nó górdio; a capacidade de não esconder de si mesmo as próprias vicissitudes; as incoerências desmascaradas através
da reflexão autopesquisísticas; o aproveitamento evolutivo das autorrespostas; a contínua análise
e síntese de si próprio e dos acontecimentos cotidianos; o ato de pensar com lucidez; o acolhimento heterocrítico; a eliminação do monoideísmo; o monólogo profilático; os períodos de transição do sono ao modo da hipnopompia e hipnagogia, proporcionando autorreflexões sobre as
questões prioritárias do momento; as questões pessoais e tentativas de derrubar todas as certezas;
a apriorismose caracterizando o rechaço imediato das ideias novas; a lavagem cerebral consentida; os pensamentos improdutivos, nocivos e ociosos, inibindo os questionamentos avançados; os
autenganos; os autenfrentamentos desconstruindo os hábitos nocivos criados pela Socin; o Conscienciograma enquanto instrumento de medição consciencial por meio da sugestão de 2.000 questões autopesquisísticas.
Parafatologia: a descoberta e autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodisposição em receber as inspirações extrafísicas durante os cursos de campo e as tertúlias conscienciológicas; as percepções extrassensoriais; as autorreflexões sobre a assistência extrafísica recebida; as retrocognições; as pré-cognições; a análise crítica das projeções inconscientes; o autoquestionamento quanto ao conteúdo da inspiração extrafísica recebida; a qualificação holossomática; a leitura energética aplicada à autopesquisa; o processo de aquisição da cognição multidimensional; o arco voltaico craniochacral permitindo o expediente reflexivo; a percepção parapsíquica possibilitando os autoquestionamentos; as sincronicidades patrocinadas pelos amparadores
extrafísicos orientando o entendimento lúcido quanto às ações responsáveis; a sensibilidade energossomática estimulando a observação na vigília física; a tenepes enquanto propulsor autoquestionológico em prol do aprofundamento consciencial assistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo neossinapses-autevolução; o sinergismo cosmoético autoconscientização–recin imediata; o sinergismo predisposição à autocrítica–predisposição à reciclagem; o sinergismo busca do esclarecimento de dúvidas–encontro das respostas nas autorreflexões inteligentes; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo verbação-Impactoterapia;
o sinergismo autorganização-autodiscernimento.
Principiologia: o princípio do autoquestionamento contínuo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio pesquisístico da procura de respostas por meio da autorreflexão;
o princípio da auto e heterocrítica cosmoética; o princípio do autodiscernimento evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autoquestionamentos.
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autoquestionamentos e autorreflexões; a teoria da ação e reação a partir da autocrítica; a teoria da autorreciclagem; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a téatica da recéxis; a teática da recin.
Tecnologia: a técnica dos autoquestionamentos; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV); a técnica do detalhismo; a técnica da autavaliação pessoal; a técnica da heterocrítica;
a técnica da exaustividade; as técnicas de autopesquisas colocadas em prática; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de análise dos conflitos; a técnica do autenfrentamento das
imaturidades; a técnica da autobservação racional.
Voluntariologia: o trabalho grupal do voluntariado conscienciológico promovendo autoquestionamentos evolutivos; o balanço autocrítico do voluntariado pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da conservação do megafoco lúcido no alcance de neoverpons; os
efeitos renovadores de autoquestionamentos; o efeito halo da autorreflexão lúcida; os efeitos das
autocríticas profundas e sadias; os efeitos de autoquestionamentos lúcidos nas reciclagens intraconscienciais (recins); o efeito das autorreflexões sobre as heterocríticas construtivas provocando mudança de comportamento; o efeito autesclarecedor da lógica dos fatos; o efeito do solilóquio nas reflexões geradas a partir de si mesmo.
Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas; as neossinapses relacionadas ao
esclarecimento recebido; as neossinapses geradas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses geradas a partir dos autoquestionamentos; as neossinapses alavancadoras de recins.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-análise-ação; o ciclo autoquestionamento-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo autexperiência-autorreflexão; o ciclo autocrítica-heterocrítica; o ciclo reconhecer-reciclar-recomeçar; o ciclo tares recebida–autoquestionamento lúcido–resoluções pessoais–ações práticas; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: o autoquestionamento quanto à cosmoeticidade; o autoquestionamento
quanto ao autodiscernimento; o autoquestionamento quanto aos patopensenes; o autoquestionamento quanto à recin; o autoquestionamento quanto à proéxis; o autoquestionamento quanto ao
autoparapsiquismo; o autoquestionamento quanto à maturidade intraconsciencial.
Binomiologia: o binômio lucidez-discernimento; o binômio autassédio-autodesassédio;
o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio ação-reação; o binômio questionar-refletir; o binômio autorreflexão profunda–recin eficaz; o binômio autocompreensão-autossuperação; o binômio reflexão-irreflexão; o binômio solilóquio-monólogo.
Interaciologia: a interação autoquestionamento periódico–recin constante; a interação
autorreciclagem-autolucidez; a interação sinapses-neossinapses-parassinapses; a interação autorreflexão profunda–pacificação íntima; a interação autorreflexão retilínea–autodesperticidade
consciencial.
Crescendologia: o crescendo 1 minuto de autorreflexão–5 horas de autorreflexão; o autoquestionamento alicerçado no crescendo autolucidez evolutiva–discernimento cosmoético;
o crescendo autopesquisa-autodiagnóstico-autocura; o crescendo cognitivo da associação de
ideias de ponta; o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio crítica-autocrítica-heterocrítica; o trinômio autolucidez-autocognição-autodiscernimento; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio
perceber-avaliar-aplicar; o trinômio presente-passado-futuro; o trinômio autoquestionamento-autorreflexão-neoideia.
Polinomiologia: o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio hipótese-verificação-análise-conclusão-reverificação; o polinômio volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio autocrítica-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio re-
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colhimento-reflexão-inspiração-realização; o polinômio autopesquisa-autorganização-autocosmoética-autocura.
Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / ponderação; o antagonismo pensenes
sadios / pensenes patológicos; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo comportamento conflitante / comportamento anticonflitante; o antagonismo autesclarecimento racional
/ autargumentação emocional; o antagonismo autoquestionamento / verborragia; o antagonismo
acolhimento heterocrítico / acolhimento autocrítico.
Paradoxologia: o paradoxo da autorreflexão; o paradoxo de a ausência de respostas
poder explicar melhor a intraconsciencialidade; o paradoxo de os autoquestionamentos provocarem autorrespostas.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a criticocracia; a recexocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a política das autorreflexões reciclogênicas.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autorreflexão; as considerações nas autabordagens da reflexão sincera aplicada à lei da ação e reação.
Filiologia: a autoquestionofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a recinofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a recexofilia; a pensenofilia; autorreflexofilia; a criticofilia cosmoética.
Fobiologia: as fobias inibidoras da autorreflexão; as fobias impedidoras dos autenfrentamentos; a autossuperação da heterocriticofobia; a ausência de cosmoeticofobia; a erradicação da
autocriticofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a neofobia; a xenofobia; a voliciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da distorção imaginativa; a resolução da síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização sabotando as autorreciclagens; a síndrome da insegurança; a síndrome
do infantilismo.
Maniologia: a criticomania; a apriorismomania; a mania de justificar os próprios erros;
a mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das necessidades evolutivas; a mania da
procrastinação inviabilizando a reciclagem consciencial; a mania de agir sem pensar.
Mitologia: o mito de a mudança de patamar evolutivo ocorrer sem autoquestionamentos, autorreflexões e autocríticas; o mito da verdade absoluta; o mito da inquestionabilidade;
o mito de a insuficiência do conhecimento intelectual impedir a evolução pessoal.
Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a autocriticoteca; a recinoteca; a reeducacioteca; a cosmoeticoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autoquestionologia; a Autocriticologia; a Autevoluciologia;
a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autodecidologia; a Neopensenologia; a Autorreciclologia; a Autorreflexologia; a Autorrecinologia; a Autorrecexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin questionadora da própria evolução; o ser interassistencial; a personalidade sem
reflexão íntima.
Masculinologia: o filósofo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pensador.
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Femininologia: a filósofa; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;
a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pensadora.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoquestionamento lúcido básico = as autoindagações evolutivas e autocríticas quanto às relações intrafísicas cotidianas autesclarecedoras; autoquestionamento lúcido
avançado = as autoindagações evolutivas e autocríticas quanto às relações interassistenciais multidimensionais autesclarecedoras.
Culturologia: a cultura do autoconhecimento; a cultura da cosmoeticidade; a cultura da
Mentalsomatologia; a cultura da holomaturidade consciencial; a cultura da Autocriticologia;
a cultura da autorganização; a cultura evolutiva do desenvolvimento cognitivo constante; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autorreflexologia; a cultura da otimização evolutiva; a cultura da Reeducaciologia; a cultura do ominiquestionamento.
Caracterologia. Sob a ótica da Autocriticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de autoquestionamentos próprios da conscin lúcida autopesquisadora:
1. Autocrítica: indagação analítica quanto às autossuperações.
2. Cognição: indagação quanto à racionalização das ideias.
3. Cosmoética: indagação quanto à natureza das ações diárias.
4. Energossoma: indagação quanto às energias conscienciais interassistenciais.
5. Proéxis: indagação quanto à programação evidenciada existencialmente.
6. Reciclagem: indagação quanto às reciclagens obtidas intraconsciencialmente.
7. Teática: indagação quanto ao desempenho teático das vivências cotidianas.
Omniquestionamento. A postura intraconsciencial de questionar cosmoeticamente tudo
e todos, a todo momento, objetiva a ampliação do autodiscernimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoquestionamento lúcido, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Análise de ideias: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
04. Aproveitamento evolutivo das informações: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
07. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autorreflexão conquistada: Neopensenologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

3856

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

Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
Diálogo desassediante: Interassistenciologia; Homeostático.
Expressão conscienciométrica evolutiva: Conscienciometrologia; Neutro.
Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
Pergunta desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
Silêncio autesclarecedor reativo: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O AUTOQUESTIONAMENTO LÚCIDO ESTÁ COADUNADO
AO DIÁLOGO REFLEXIVO CONSCIENTE E GERA AUTANÁLISE DOS CONFLITOS INTERNOS À CONSCIN AUTOPEQUISADORA EM BUSCA DAS AUTORRECINS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre a distorção cognitiva corrente nos momentos de autavaliações? Em escala de 1 a 5, qual o grau de satisfação do resultado
encontrado?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Inteligência Evolutiva Cotidiana; pref. Cristiane Ferraro; revisor Equipe de revisores da
Editares; 190 p.; 30 caps.; 37 enus.; 4 filmes; 3 tabs.; 129 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz de Iguaçu, PR; 2014; páginas 44 e 45.
2. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 134, 177 e 199.
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 648, 650, 658 e 872.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 331 a 334.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 234 e 294.

M. B. S.
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AUTORADO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorado é o estado, condição, exercício da função ou título intelectual
específico do autor, ou autora, de livro, notadamente técnico, publicado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo autorado vem do idioma Latim, auctor, “produtor, gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autoramento. 2. Título de autorado. 3. Condição de autorado.
4. Função de autor. 5. Grau intelectual de autor. 6. Conjunto de autores; reunião de autoras.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo autor: autora; autorado; autoral; autoramento; autoranda; autorando; autoria; autorial.
Neologia. Os 3 vocábulos autorado, autorando e autoranda e as duas expressões compostas autorado minor e autorado major são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Doutoramento. 2. Título de doutorado do doutor. 3. Título de mestrado do mestre. 4. Título de pós-doutorado. 5. Título de pós-graduação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade cosmoética, evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: as elaborações das pensenizações.
Fatologia: o autorado; o autoramento; o título de autor; a condição de autora; o primeiro
livro publicado; a série de livros publicados; a obra-prima pessoal; o tratado; o best-seller; o low-seller; a associação de ideias; as ideias originais; as neoideias; as verpons; o atacadismo consciencial; o rigor do conhecimento exposto; o raciocínio lógico; o juízo heterocrítico; a concatenação; as inferências; a criteriosidade; a hiperacuidade pessoal; a exatidão das observações; a precisão das informações; a dignidade da condição de autor ou autora; o descortino avançado do autor
ou autora; a polimatia; a surpreendência; a singularidade; as prioridades evolutivas; as argumentações didáticas; a tarefa do esclarecimento (tares); o autodidatismo permanente; as bibliografias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Mentalsomatologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da concentração mental.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito halo dos conhecimentos generalistas.
Ciclologia: o ciclo de neoideias.
Enumerologia: a casa editora; a produção editorial; o comitê editorial; a programação
visual; a edição integral; a edição definitiva; a central de pós-produção. O ato de escrever com
asseio; o fluxo de consciência; a caneta automática; a exposição de motivos; a obra aberta; a prova documental; a moral da história.
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Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais.
Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador.
Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro.
Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo.
Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia;
a proexofilia; a leiturofilia.
Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a grafopensenoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Lexicografia; a Enciclografia; a Argumentologia; a Fatuística; a Polimatia; a Grafopensenologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora.
Masculinologia: o autor; o escritor; o intelectual; o filólogo; o autorando; o conscienciólogo; o escritor-pesquisador; o ghost writer (reescrevedor).
Femininologia: a autora; a escritora; a intelectual; a filóloga; a autoranda; a consciencióloga; a escritora-pesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens holocarmicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorado minor = a condição do autor (ou autora) do primeiro livro publicado; autorado major = a condição do autor (ou autora) com vários livros publicados, inclusive
a obra-prima.
Culturologia: a cultura pessoal.
Relevância. Segundo a Evoluciologia, o mais inteligente, relevante e prioritário não
é o título de mestrado ou de doutorado, mas a condição do autorado, pois a obra publicada é capaz de falar pelo autor até depois da própria dessoma, alcançando a posteridade. Os títulos fugazes de doutorado e mestrado desaparecem com o descarte do soma.
Megagescon. Sob a ótica da Proexologia, a condição do autorado tem importância indiscutível no universo da consecução das maxiproéxis para quem é convicto de ter concluído
o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, em função da gestação consciencial (gescon), no caso,
a megagescon, a obra-prima (opus magnum; opus major).
Cápsula. Além do exposto, o livro de valor técnico, quando publicado, pode servir de
inestimável cápsula do tempo construtiva, esclarecedora e potencializadora da evolução para
a própria consciência do autor (ou autora), nas próximas vidas intrafísicas, por intermédio dos autorrevezamentos multiexistenciais e das autorretrocognições sadias.
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Livro. A diferença entre 1 livro – alimento ou pão mentalsomático – e 1 pão da padaria –
alimento gastrossomático – está no fato evidente: o primeiro alimenta milhares e milhares de leitores; e o segundo, sendo comestível e perecível, alimenta apenas 1 freguês. O livro apresenta,
portanto, dupla vantagem: a vantagem qualitativa de alimentar e realimentar, e a vantagem quantitativa de 1 só exemplar alimentar múltiplos leitores e leitoras.
Curso. No universo da Experimentologia, o Curso Formação de Autores, do CEAEC, em
Foz do Iguaçu, é Curso Prático de Autorado. Os alunos do Curso são os autorandos e autorandas.
Voluntariado. No contexto da Experimentologia, as equipes técnicas do Holociclo, no
CEAEC, há 1 lustro (Ano-base: 2006), patrocinam e incrementam o número de voluntários e voluntárias com autorados nas áreas de pesquisas ou especialidades da Conscienciologia. Há 36 autores-voluntários, com livros publicados, colaborando no Holociclo.
Título. Do ponto de vista da Intrafisicologia, a obtenção do título de autorado dispensa
os tradicionalismos bolorentos, a burocracia, os concursos, a competitividade, nem sempre honesta, da universidade, sendo outorgado, naturalmente, pelos próprios usuários – os leitores e leitoras
– os verdadeiros juízes da obra do autor ou autora, de modo prático e incontrovertível, tão somente pelo fato da publicação e divulgação do livro.
Omissão. É justamente a burocracia universitária, estagnante e eletronótica, a responsável, até hoje, pela omissão deficitária de não valorizar os autores e autoras com a condição de autorado, muito mais útil se comparada às condições convencionais de doutorado e de mestrado tão
requisitadas e exigidas nos centros universitários e educandários em geral.
Democracia. No âmbito da Parassociologia, o autorado é o título intelectual mais democrático: pode ser outorgado ou conferido, com racionalidade e sem qualquer apelação, até ao autodidata, pessoa – homem ou mulher – completamente fora dos quadros universitários bem além
da Dogmática Acadêmica convencional.
Autodidatismo. Existe até o autodidata e até o pesquisador independente, com o título
de autorado, hors concours, acima das competitividades do capitalismo selvagem, dos idiotismos
culturais, dos entreveros das pós-graduações e das refregas acadêmicas dos ph.Ds (ph.Deuses
e ph.Deusas).
Conteúdo. De acordo com a Conformática, importa considerar, acima de tudo, o valor
do conteúdo das obras publicadas e não as molduras, rótulos e estereótipos das coleiras sociais,
convencionais do ego, seja dos autores ou das instituições.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
14. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
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15. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A CONDIÇÃO SOCIAL DO AUTORADO É PRÁTICA E ÚTIL
NA MANUTENÇÃO DO STATUS MENTALSOMÁTICO E EVOLUTIVO DOS INTELECTUAIS LÚCIDOS, LIBERTÁRIOS,
MULHERES, HOMENS, AUTORAS E AUTORES CRIATIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, algum dia pensou na própria condição de possuidor de autorado? Se não, vale o esforço de pensar, agora, nessa possibilidade?
Filmografia Específica:
1. Capote. País: Canadá; & EUA. Data: 2005. Duração: 114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos.
Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Cantonês; Chinês; Coreano; Espanhol; Inglês; Mandarim; Português; & Tailandês (em DVD). Direção: Bennett Miller. Elenco: Philip Seymour Hoffman; Catherine Keener; Clifton Collins Jr.;
Chris Cooper; Bruce Greenwood; & Bob Balaban. Produção: Caroline Baron; Michael Ohoven; & William Vince. Desenho de Produção: Jess Gonchor. Direção de Arte: Gord Peterson. Roteiro: Dan Futterman, baseado no livro Capote:
A Biography de Gerald Clarke. Fotografia: Adam Kimmel. Música: Mychael Danna. Montagem: Christopher Tellefsen.
Cenografia: Maryam Decter; & Scott Rossell. Efeitos Especiais: Technicolor Creative Services. Companhia: United
Artists; A-Line Pictures; Cooper’s Town Productions; Infinity Media; Eagle Vision; & Capote Productions. Sinopse: Cinebiografia de Truman Capote. O filme foca principalmente o período das reportagens feitas pelo escritor para o livro
A Sangue Frio.
2. As Horas. Título Original: The Hours. País: EUA. Data: 2002. Duração: 114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Stephen Daldry. Elenco: Nicole
Kidman; Julianne Moore; Meryl Streep; & Ed Harris. Produção: Robert Fox; & Scott Rudin. Desenho de Produção:
Maria Djurkovic. Direção de Arte: Nick Palmer; Mark Raggett; & Judy Rhee. Roteiro: David Hare, baseado na obra de
Michael Cunningham. Fotografia: Seamus McGarvey. Música: Philip Glass. Montagem: Peter Boyle. Cenografia: Philippa Hart; Barbara Peterson; & Harriet Zucker. Companhia: Miramax Films; & Scott Rudin Productions; Outros dados:
Michael Cunningham ganhou o Pulitzer em 1999; & As Horas fez parte do Festival de Berlim 2003, onde as 3 protagonistas ganharam o Urso de Prata de Melhor Atriz. Sinopse: A vida de 3 mulheres em épocas diferentes. Em Londres, nos
anos 20, a escritora Virginia Woolf está começando a trabalhar na obra-prima: “Mrs Dalloway”. Em Los Angeles, nos
anos 50, a dona de casa Laura Brown prepara bolo para o aniversário do marido, mas a leitura de “Mrs Dalloway” lhe perturba o trabalho. Na Nova York contemporânea, Clarissa organiza festa para o amigo Richard, poeta e paciente de AIDS.
3. Em Busca da Terra do Nunca. Título Original: Finding Neverland. País: EUA; & Reino Unido. Data:
2004. Duração: 106 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Marc Forster. Elenco: Johnny Depp; Kate Winslet; Julie Christie; Radha Mitchell;
Dustin Hoffman; & Freddie Highmore. Produção: Nellie Bellflower; & Richard N. Gladstein. Desenho de Produção:
Gemma Jackson. Direção de Arte: Peter Russell. Roteiro: David Magee, baseado na peça teatral The Man Who Was
Peter Pan de Allan Knee. Fotografia: Roberto Schaefer. Música: Jan A.P. Kaczmarek. Montagem: Matt Chesse. Cenografia: Trisha Edwards. Efeitos Especiais: BUF; Double Negative; Lost Boys Studios; & Visual Effects Company, The.
Companhia: Miramax Films; & FilmColony. Sinopse: J. M. Barrie está sem inspiração para criar nova peça teatral, até
encontrar viúva com 4 filhos. Nesta relação de amizade, brota o trabalho de maior sucesso do autor: Peter Pan.
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AUTORADO DESPERTOGÊNICO
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorado despertogênico é o estado, condição, exercício da função ou título intelectual específico do conscienciólogo autor, ou autora, de livros técnicos cosmoéticos, tarísticos, interassistenciais e libertários, promotores de auto e heterodesassédio e, consequentemente, favorecedores da desperticidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autorado vem do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Surgiu no Século XIII. O prefixo des deriva também do idioma
Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo 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 elemento de composição gênico é conexo
com genia, e este derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; origem; descendência”.
Sinonimologia: 1. Autoramento despertogênico. 2. Autorado autodesassediador.
3. Produtividade gesconológica despertogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas autorado despertogênico, autorado despertogênico inconsciente e autorado despertogênico autoconsciente são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Autorado assediador. 2. Autoramento emociogênico. 3. Autorado
doutrinador.
Estrangeirismologia: o talk-show de lançamento das obras pessoais conscienciológicas;
o tête-à-tête ou face-to-face desassediador com o leitor; a clarification task realizada mediante
a escrita; o insight autodesassediador; o Mentalsomarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à comunicabilidade despertogênica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Conscienciografia: escrita desassediadora. Existem desassédios autoradológicos.
Coloquiologia: o autorado visando baixar a poeira da histeria e levantar a poeira das
renovações conscienciais; o hábito de escrever sem colocar panos quentes; a escrita desassediadora do tipo soco na cara e fratura exposta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia; o holopensene pessoal
da desperticidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autoqualificação ortopensênica mediante o autorado
conscienciológico; o holopensene pessoal da despertogenia autoradológica; o materpensene pessoal conscienciografológico favorecendo o desenvolvimento despertológico.
Fatologia: o autorado despertogênico; os trafores do ser desperto desenvolvidos mediante a escrita conscienciológica; a interassistência desassediadora norteando os escritos pessoais;
a atividade mentalsomática auto e heterodesassediadora; a identificação do megatrafor pessoal na
escrita na condição de caminho lógico para se alcançar a desperticidade; a priorização mentalsomática; a primazia da racionalidade; a autorganização autoradológica propiciando a autorganização despertológica; as repercussões e demandas advindas da publicação de livros tarísticos favo-
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recendo decisões e posicionamentos pessoais pró-evolutivos; os debates técnicos; as interlocuções; a dialética redacional e verbacional desassediadoras; as exposições verbais públicas das
ideias pessoais escritas; a qualificação das reações pessoais perante as heterocríticas; a persistência diante dos contrafluxos no caminho para a publicação dos próprios livros; a atuação do escritor dentro do grupo evolutivo favorecendo a calibragem cosmoética das manifestações emocionais pessoais e a convivência sadia; o histrionismo técnico na defesa das próprias ideias; as itinerâncias docentes com o conteúdo dos próprios livros publicados; os lançamentos itinerantes das
novas obras escritas pessoais; a recomposição grupocármica mediante reflexões e escrita sobre
assuntos conscientemente escolhidos, promovendo auto e heterodesassédios; a União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a potencialização
da sinalética energética e parapsíquica pessoal durante a escrita; os banhos energéticos espontâneos e autodesassediadores no ato redacional; o arco voltaico craniochacral promovendo a limpeza energética da psicosfera e o autodesassédio; a automegaeuforização como resultado da atividade intelectual cosmoética; o autorado despertogênico ampliando o rapport com os amparadores
extrafísicos; a escrita conscienciológica atraindo a assistência de evoluciólogos; os insights extrafisicamente assistidos sobre a própria personalidade consecutiva, durante o trabalho de reflexão
para a escrita; a inspiração extrafísica para a autopesquisa e a escrita sobre temas críticos dentro
da própria holobiografia, auxiliando na reciclogenia necessária para a condição de desperticidade;
a autossuficiência energética para lidar com os credores do passado holobiográfico; a linha holobiográfica pessoal funcionando ao modo de diretor para a conquista da autodesperticidade; a tenepes favorecendo o escritor quanto à despertogenia, mediante a assistência às consciexes evocadas;
a pangrafia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciografologia-Despertologia; o sinergismo autorado-recin; o sinergismo escrita-racionalidade; o sinergismo autorado-parapsiquismo; o sinergismo escrita conscienciológica–ortopensenidade; o sinergismo grafofilia-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio da descrença (PD); o princípio de o autodesassédio favorecer o desassédio interconsciencial.
Codigologia: o desenvolvimento da desperticidade na condição de cláusula do código
pessoal de Cosmoética (CPC) do escritor intermissivista.
Teoriologia: a teática do auto e heterodesassédio mediante a Autoradologia.
Tecnologia: a técnica de desassédio mentalsomático; as técnicas para o domínio energético; as técnicas para a desassim; as técnicas de divisão da atenção; a grafotécnica em benefício da desassedialidade.
Voluntariologia: o voluntariado no autorado holocármico encaminhando a conscin escritora intermissivista para a condição da desperticidade; o voluntariado na UNIESCON.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito do autorado na ortopensenidade; os efeitos auto e heterodesassediadores da escrita conscienciológica; os efeitos despertogênicos da recin autoradológica; os efeitos da escrita conscienciológica na autorganização emocional e mental; o efeito do autorado no
desenvolvimento parapsíquico; os efeitos da gescon atratora na aceleração da autodesperticidade.
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Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas adquiridas mediante a atividade da
escrita.
Ciclologia: o ciclo nova temática–nova obra escrita–reciclogenia promovendo a desperticidade progressiva do autor; o ciclo assim-desassim; o ciclo escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã; o ciclo autorado holocármico–autodesassedialidade.
Enumerologia: a autopesquisa despertológica por meio do autorado holocármico; o autodesenvolvimento despertológico por meio do autorado holocármico; a autocognição despertológica por meio do autorado holocármico; o autodiagnóstico despertológico por meio do autorado holocármico; a autassunção despertológica por meio do autorado holocármico; a autovivência
despertológica por meio do autorado holocármico; a autoproéxis despertológica por meio do autorado holocármico.
Binomiologia: o binômio autor–bombeiro consciencial; o binômio evocação temática–
–desassédio extrafísico; o binômio escrita conscienciológica–autossuficiência energética; o binômio priorização mentalsomática–redação interassistencial; o binômio autorado–teática evolutiva; o binômio grafoproéxis-desperticidade; o binômio autorado disciplinado–desperticidade.
Interaciologia: a interação escritor–amparador de função; a interação autor–consciexes assistidas favorecendo o mitridatismo despertogênico; a interação autor–público propriciando o desassédio interconsciencial.
Crescendologia: o crescendo autodesassédio-desperticidade; o crescendo da autodesassedialidade mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio escrita conscienciológica–recin–autodesassédio; o trinômio
escrita–atenção dividida–parapsiquismo.
Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / bloqueio energético encefálico;
o antagonismo escritor bem-assistido / escritor malassistido; o antagonismo razão / emoção;
o antagonismo reflexão / dispersão; o antagonismo autorganização / desorganização.
Paradoxologia: o paradoxo de o ser desperto ser a consciência mais heterassediada;
o paradoxo desassediador.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a meritocracia; a lucidocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autoradológico visando a condição da autodesperticidade.
Filiologia: a despertofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a gesconofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito de o autorado ser dom pessoal; o mito da autossuficiência sem convivência.
Holotecologia: a conscienciografoteca; a mentalsomatoteca; a gesconoteca; a verponoteca; a despertoteca; a evolucioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Autodesassediologia; a Autoradologia; a Conscienciografologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Gesconologia; a Grafopensenologia;
a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora consciencióloga; a personalidade consecutiva autoral;
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 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 parapercepiologista; 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 auctor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorado despertogênico inconsciente = o desenvolvimento não intencional e não calculado da autodesperticidade mediante a escrita e publicação de livros tarísticos; autorado despertogênico autoconsciente = o desenvolvimento intencional, técnico e voluntário da
autodesperticidade a partir da escrita e publicação de livros tarísticos.
Culturologia: a cultura do desassédio pela Autoradologia; a cultura do autorado cosmoético; a cultura do autorado interassistencial; a cultura da desperticidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Despertologia, eis, na condição de exemplos, enumeradas na ordem alfabética, 22 características do ser desperto passíveis de serem desenvolvidas ou
alcançadas mediante a escrita e publicação de livros tarísticos, dentro da condição de autorado
conscienciológico:
01. Anticabotinismo: a ausência da necessidade de reconhecimento e autopromoção cabotina relacionada aos escritos pessoais, com a eliminação de coleiras sociais do ego, da idolatria
de si mesmo, da necessidade de poder temporal e o consequente distanciamento voluntário da notoriedade.
02. Anticonflitividade: a autopesquisa aprofundada mediante a reflexão, argumentação
e redação de temas relacionados à ego e grupocarmalidade, incluindo as autovivências quanto
à multidimensionalidade e multiexistencialidade, ocasionando o autodesassédio e a redução dos
autoconflitos e, consequentemente, dos heteroconflitos na vida humana, tornando-se consciência
mais harmonizada.
03. Antiemocionalismo: a amplificação da racionalidade advinda do exercício mentalsomático e a consequente superação gradativa de manifestações emocionais desequilibradas e dos
surtos pessoais de imaturidade.
04. Autocentramento: a manutenção do megafoco das próprias ações visando o cumprimento da grafoproéxis determinada no período intermissivo, favorecendo as tomadas de decisões críticas e a opção pelas prioridades evolutivas em detrimento dos caprichos e paixões pessoais.
05. Autoconsciencialidade: a ampliação do entendimento e da atuação multidimensional embasados na inteligência evolutiva (IE).
06. Autocriticidade: o aprendizado haurido com as heterocríticas aos escritos pessoais,
levando ao desenvolvimento da habilidade para reavaliar, acatar e modificar erros, deficiências
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e omissões pessoais e, consequentemente, ocasionando a ampliação da autocriticidade cosmoética.
07. Autodidatismo: o estudo, a pesquisa, a autexperimentação e a escrita de temas
conscienciológicos, embasados no paradigma consciencial, gerando a eliminação da perda de
tempo com lixos intelectuais de época, e a priorização do autodidatismo evolutivo cosmoético.
08. Autorganização: a organização pessoal para a rotina útil em escrita levando à vida
regrada e estável, facilitando a identificação e profilaxia de possíveis assédios interpessoais.
09. Convivialidade: a interrelação prolífica com os compassageiros evolutivos em função das obras pessoais redigidas, e a ampliação do círculo de convivência com conscins e consciexes, por exemplo, amparadores e assediadores extrafísicos, pareceristas, revisores, editores, demais autores e leitores dos próprios livros.
10. Cosmovisão: a visão de conjunto ou cosmovisão adquirida em decorrência das autexperimentações parapsíquicas e dos neoconhecimentos advindos do autorado holocármico.
11. Desrepressão: o autorado crítico e tarístico direcionando a conscin escritora para
a desrepressão consciencial, mediante a eliminação de puritanismos socioculturais e multilavagens cerebrais milenares aos quais possa ter sido submetida ao longo das múltiplas existências.
12. Energossomaticidade: a autossuficiência adquirida a partir da qualificação pessoal
quanto às diversas manobras energéticas, incluindo o EV e a sinalética parapsíquica, resultando
em maior habilidade para a autodefesa e autossustentação frente aos acoplamentos áuricos, às assins, aos contrafluxos e aos ataques extrafísicos decorrentes dos temas evocados e dos livros tarísticos publicados.
13. Hiperacuidade: a amplificação dos dicionários cerebrais, da capacidade de associação de ideias, da habilidade para divisão da atenção, da retenção mnemônica, da concentração
mental e da intelectualidade, ocasionando a evitação de bloqueios mentais ou paralisias funcionais do cérebro e a consequente hiperacuidade para as ocorrências intra e extrafísicas.
14. Interassistencialidade: o maior senso de interassistencialidade alcançado em função da escrita voltada prioritariamente à autevolução, à recin e à autoconscientização multidimensional dos leitores.
15. Intermissividade: a profilaxia da melancolia pós-dessomática (melex) em decorrência da colheita intermissiva vindoura.
16. Iscagem: a capacidade de iscagem de consciexes energívoras mediante as evocações
dos assuntos tratados durante a escrita do livro, a neutralização de assediadores extrafísicos
e a assistência aos mesmos na própria tenepes.
17. Liderança: o papel de líder intelectual interassistencial originado pelas obras escritas pessoais e a consequente atuação na condição de representante multidimensional das reurbexes.
18. Ortopensenidade: a autopensenização retilínea e a incorporação de princípios cosmoéticos na própria vida, favorecendo com a eliminação de pecadilhos mentais ou patopensenedade, advindas da ortografopensenização e da pesquisa e redação habitual de temas conscienciológicos.
19. Parapsiquismo: a experimentação e a autoconfiança adquirida sobre diversos fenômenos parapsíquicos, em função do parapsiquismo disciplinado pelo hábito da escrita.
20. Posicionamento: a desenvoltura quanto às interlocuções e ao debate dos assuntos
tratados nos próprios livros, levando à ampliação da força presencial e da capacidade de posicionamento pessoal cosmoético desassediador, emitindo opiniões, evitando ou desfazendo ambiguidades e desentendimentos.
21. Priorização: o autorado holocármico aumentando cada vez mais a autolucidez do
escritor quanto às prioridades evolutivas e a consequente eliminação de qualquer atitude de robotização existencial (robéxis) da própria vida.
22. Universalismo: a aquisição paulatina de senso universalista, a partir da pesquisa
multidimensional generalista, ampla e evolutiva, e da assistência prestada a leitores das mais variadas procedências e culturas.
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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 autorado despertogênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
02. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
04. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
05. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
07. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Gescon atratora: Parassincronologia; Neutro.
10. Grafoproéxis: Proexologia; Homeostático.
11. Interação desperticidade-verponogenia: Despertologia; Homeostático.
12. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
13. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
14. Sinergismo escritor–amparador de função: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Verbetografia ortopensenogênica: Holopensenologia; Homeostático.

O AUTORADO DESPERTOGÊNICO É CONSEQUÊNCIA NATURAL DA TEÁTICA DA GRAFOPROÉXIS, CONDIÇÃO EXEQUÍVEL A TODA CONSCIN ESCRITORA INTERMISSIVISTA
COM O TRAFOR DA GRAFOFILIA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição pessoal de escritor conscienciólogo,
já pensou na possibilidade de alcançar a desperticidade mediante a rotina útil autoral? Considera
ser, o autorado despertogênico, caminho lógico para esse fim?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
734 a 748.

C. I. M.
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AUTORADO HOLOCÁRMICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorado holocármico é o estado, condição, exercício da função ou título
intelectual específico do autor, ou autora, de livro, notadamente técnico, publicado, sobre temas
evoluídos da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autorado vem do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. A palavra carma deriva do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autoramento holocármico. 2. Função de autor holocármico. 3. Grau
intelectual de autor holocármico. 4. Reunião de autoras e autores holocármicos.
Neologia. As 3 expressões compostas autorado holocármico, autorado holocármico antecipado e autorado holocármico maduro são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Doutoramento tradicional. 2. Título de doutorado convencional.
3. Título de mestrado convencional.
Estrangeirismologia: o doctus cum libro; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; a coautoria anônima do ghost writer; a destinação do copyright; o coach mentalsomático
intrafísico ou extrafísico; a qualidade da opus major deixada para a posteridade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Holocármica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autor: primeiro leitor.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a coautoria fertilizadora das
consciexes amparadoras de função.
Fatologia: o autorado holocármico; a concertação ideológica; o diálogo registrado;
o consenso de intelectuais; a reunião, na encruzilhada de ideias, de autores de diferentes formações culturais e tendências filosóficas; a construção da Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo intelectual; o enfrentamento dos megassediadores
e adversários ideológicos para materializar, em forma de livros, as verpons desassediadoras e libertadoras das consciências; o desassédio das conscins colaboradoras da obra a fim de afastar as
influências patológicas e manter o equilíbrio com a desobstrução dos mentaissomas; a profilaxia
dos acidentes de percurso relativamente às pessoas envolvidas e os originais dos trabalhos; as vivências pangráficas esclarecedoras de contextos, orientadoras de assistências e facultadoras de
verpons; o entrecruzamento intra e extrafísico, passado-presente e futuro, Proxêmica e Distancêmica, individual e grupal, em termos de ideias, contextos, análises, vivências e interassistências;
o ato de trazer o inconsciente ao consciente, os bastidores extrafísicos para o palco da vida humana, rompendo as barreiras do ignorantismo quanto à multidimensionalidade da consciência e afastando o materialismo, a miméxis, os tradicionalismos jurássicos e bolorentos; a abertura da clareira das verpons em meio ao caos da baratrosfera intrafísica, inaugurando a grafopensenidade evoluída e abrindo caminho para futuros autores predespertos a partir da vivência do princípio da
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descrença; o desafio de traduzir a cosmovisão evolutiva da desperticidade interassistencial; a paciência para lidar com a refratariedade e resistência das conscins vítimas da apriorismose, em relação aos neologismos reformuladores da pensenidade retrógrada, milenar, assediada e assediadora; a condição do autorado holocármico na estrutura do desafio do ser desperto buscando a ampliação da cosmovisão da realidade e pararrealidade com a intenção de aprimorar o domínio holossomático e alcançar o nível do evoluciólogo; a incumbência do autor holocármico de intrafisicalizar as ideias extrafísicas libertárias; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o livro
do autor holocármico, amostra reduzida do holopensene pessoal, na condição de objeto desassediador de conscins e ambientes; a ofiex pessoal, como anexo valioso do escritório do autor holocármico, possibilitando o aprofundamento das ideias e fazendo o contraponto com a realidade interassistencial; a interassistencialidade do ser desperto facultando a geração de neoverpons, a partir de casos e paracasos vivenciados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo de consciências
estudando-refletindo-debatendo a mesma temática; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Mentalsomatologia; o princípio de
toda obra ter cunho autobiográfico; o princípio de toda autocognição possuir elementos constitutivos de heterocognições.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso do autopatrimônio
intelectual; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo a coautoria.
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; a teoria da verpon.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da concentração mental; as técnicas da
Debatologia; o trinômio grafotécnico detalhismo-circularidade-exaustividade.
Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o fomento às trocas intelectuais prolíferas nos Colégios Invisíveis.
Efeitologia: o efeito halo dos conhecimentos generalistas; os efeitos cognitivamente enriquecedores das refutações cosmoéticas; os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na
qualidade da obra.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas pela associação complementar ou opositiva às ideias alheias.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo tese-antítese-neotese.
Enumerologia: o ato de escrever no anonimato ou com autoposicionamento franco;
o ato de escrever sob heterodemanda ou sob autodemanda evolutiva; o ato de escrever para autexaltar-se ou para tornar-se cobaia didática; o ato de escrever com edulcoração ou com sinceridade
cosmoética; o ato de escrever com peremptoriedade ou com abertura à refutabilidade; o ato de escrever para agradar a muitos ou para reeducar os interessados; o ato de escrever para ser vendável
ou para ser evolutivamente esclarecedor.
Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio escritores-escritos.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais;
a interação autor jejuno–mentor intelectual; a interação autor-revisor; a interação autor-leitor;
a interação autocrítica-heterocrítica.
Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo do refinamento
estilístico nas obras publicadas do autor dedicado.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador.
Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro.
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Antagonismologia: o antagonismo autoria rebarbativa / autoria criativa; o antagonismo título / epílogo.
Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo
best-seller superficial–low-seller esclarecedor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico
universal.
Politicologia: a política editorial; a política de cessão dos direitos autorais; a proexocracia (Cognópolis); a democracia pura; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da clareza na grafocomunicação; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia;
a proexofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: o travão da fobia à autexposição.
Mitologia: o mito do pensador solitário; o mito do exclusivismo autoral absoluto.
Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca;
a argumentoteca; a grafopensenoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Lexicografia; a Enciclografia; a Argumentologia; a Fatuística; a Polimatia; a Grafopensenologia; a Gesconologia.
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 intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorado holocármico antecipado = o livro publicado de conceitos holocármicos da autora, ou autor jovem, inversor existencial, ainda na fase da preparação; autorado
holocármico maduro = o livro publicado de conceitos holocármicos da autora, ou autor experiente, a partir do período da maturidade existencial.
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Culturologia: a Holoculturologia Holocármica; a cultura da primazia da escrita.
Taxologia. Do ponto de vista da Parapoliticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 áreas fundamentais da política do autorado em geral:
1. Políticas inarredáveis: os fatores comuns; a identidade singular; a plateia; a individualidade; a autexpressão; a estilística pessoal.
2. Políticas antigas: a política humana; a esfera pública; a fama; o poder; o prestígio;
a “imortalidade” terrestre.
3. Políticas conscienciológicas: a holocarmalidade aplicada à intelectualidade comunicativa; a Holofilosofia; o Universalismo; o autorrevezamento multiexistencial; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a tares; a tenepes; a megagescon; a proéxis pessoal; a mudança evolutiva da fôrma
holopensênica.
Caracterologia. Sob a ótica da Holofilosofia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 3 categorias de intelectualidades em relação à Holocarmologia:
1. Intelectualidade egocármica: a obra individual, específica, da autora ou autor isolado.
2. Intelectualidade grupocármica: a obra de alguma escola, círculo ou clube específico de pensamento.
3. Intelectualidade holocármica: a obra construída com coautorias; as enciclopédias de
múltiplos autores enciclopedistas; as antologias em geral; as bibliografias exaustivas; os prefácios; as obras do autor holocármico pré-evoluciólogo modificam estruturas sociais, criam organizações especializadas, colaboram com as reurbanizações da Terra e geram estruturas multidimensionais aos moldes das ofiexes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorado holocármico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Edição gratuita: Comunicologia; Homeostático.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Política do autorado conscienciológico: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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O AUTORADO HOLOCÁRMICO, ALÉM DE EXPLICITAR
O COMPLÉXIS, HOJE, ASSENTA A ABERTURA PARA
O AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL, A OFIEX
PESSOAL E A CONDIÇÃO DA AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, quando passará à condição de autor publicado
ou autora publicada? Há algum livro pessoal, em bases holocármicas, a caminho?
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AUTORGANIZAÇÃO COMUNICATIVA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorganização comunicativa é a capacidade, atributo ou qualidade de
a conscin, homem ou mulher, coordenar, estruturar ou organizar de modo mais eficiente a exposição das próprias ideias, buscando compreender a justa expressão do interlocutor no ato dialógico,
considerando a multidimensionalidade, a seriexialidade pluriexistencial e a holossomaticidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo organização procede do idioma Francês, organiser, “tocar órgão”,
e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “órgão; dispor de modo a tornar apto
à vida; dotar de estrutura”. Apareceu no Século XVI. O termo comunicação provém do idioma
Latim, communicatio, “ação de comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Autadministração comunicativa. 02. Autempreendimento comunicativo. 03. Autestruturação conversacional. 04. Autocoordenação expositiva. 05. Autodisciplina
expressiva. 06. Autogestão comunicacional. 07. Autoplanificação comunicativa. 08. Autoprocessamento comunicativo. 09. Autordenação interlocutiva. 10. Autossistematização verbal.
Neologia. As 3 expressões compostas autorganização comunicativa, miniautorganização comunicativa e maxiautorganização comunicativa são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Anarquia comunicacional. 02. Autodesorganização comunicativa.
03. Autodesalinhamento verbal. 04. Autodescontrole expressivo. 05. Autodesgoverno comunicativo. 06. Autodesordenação dialógica. 07. Autodesregramento expressivo-receptivo. 08. Autexposição caótica. 09. Desordem conversacional. 10. Embaralhamento comunicativo.
Estrangeirismologia: a open mind pró-evolutiva; a route d’accès mental aberta às inspirações; o feedback comunicativo assistencial; o breakthrough mentalsomático; o mise-en-scène
comunicativo; o neomodus faciendi mentalsomático; o politeness principle das máximas conversacionais (Linguística); o rapport comunicativo tarístico; o strong profile comunicativo; o timing
apropriado na intercomunicação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desempenho comunicativo pessoal.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: ‒ Autorganização: hábitos cirúrgicos. Cosmos: desorganização organizada. Desorganização: problemas
desnecessários. Organização exige metas. Evoluir: autorganização eterna. Ortocomunicabilidade exige autossistematização. Sucesso: autoconfiança, organização.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autadministração comunicativa; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal autorganizativo; os ortopensenes; a ortopensenidade comunicativa; a reaprendizagem pensênico-comunicativa; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes pessoais evoluídos; a grafopensenidade; a habilidade pensênica
para comunicar-se de modo cosmoético; o holopensene pessoal da comunicabilidade ampla;
a coesão íntima da maxipensenização; a autopensenidade questionadora; os raciocinopensenes;
a raciocinopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a coerência holopensênica; os sumopensenes; a sumopensenidade.
Fatologia: a autorganização comunicativa; o envolvimento teático com a autorganização
comunicativa; o comprometimento com a superação das autocorrupções comunicacionais; a rea-

Enciclopédia da Conscienciologia

3873

prendizagem comunicativa; a coerência e a coesão na autexpressão oral e escrita; a complementação vocabular qualificadora; a força da palavra certa; a neoabordagem no resgate de expressão
malempregada; a escrita precisa; o poliglotismo; o omniquestionamento; a conversa desarmada
desassediadora; a hiperacuidade para fazer o entrelinhamento das ideias; o uso do discernimento
selecionando a abordagem mais esclarecedora; os contrafluxos causados pelos improvisos; a planificação do assunto a ser comunicado; a serenidade comunicativa evitando a eloquência desmedida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação
energética; a parapercepção lexicológica; a solução parapsíquica; a palavra telepática; a força
multidimensional das expressões conscienciológicas; o desafio dos registros paraperceptivos;
a assim e a desassim qualificando as interlocuções conscienciais; o uso da sinalética energética
e parapsíquica pessoal enquanto instrumento de comunicação cotidiana e confirmando a assertividade da abordagem; o uso do laringochacra nas interações interconscienciais diárias; a força presencial fazendo rapport durante a intercomunicação; a autopercepção das parassincronicidades
durante o ato comunicativo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da organização interna das ideias; a comunicação
sinérgica; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo autorganização-autodeterminação-autenfrentamento.
Principiologia: o princípio de pensar antes de falar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da adequação da comunicação ao nível evolutivo da consciência interlocutora; o princípio anticonflitivo da verbação na comunicação esclarecedora; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à habilidade de se autorganizar para bem comunicar.
Teoriologia: a teoria da linguagem; a teoria da comunicação; a teoria dos ruídos de
comunicação; a teoria linguística da polidez; a teoria da fraternidade universal evolutiva.
Tecnologia: a técnica da autossistematicidade verbal; a técnica da explicitação precisa
dos pensenes; a técnica da autoplanificação comunicacional; a técnica da autopensenometria;
a técnica do aprimoramento da autexpressão; a técnica do detalhismo planificador comunicativo.
Voluntariologia: o voluntário no exercício da interassistência comunicativa; o voluntariado da tares; a cortesia fraterna do voluntariado no receptivo das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a polidez cosmoética e integradora do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil (IFV); a exposição cosmoética do labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia.
Efeitologia: o efeito da comunicação interna na comunicação externa; o efeito halo das
comunicações; o efeito devastador da autexpressão descontrolada; o efeito da organização interna das ideias na clareza comunicacional; o efeito da minipeça informativa no maximecanismo;
os efeitos homeostáticos da ortopensenização na influência verbal; os efeitos didáticos da expressão oportuna.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do autenfrentamento na comunicabilidade;
as neossinapses advindas da comunicação cosmoética; as neossinapses geradas a partir da autorganização comunicativa.
Ciclologia: o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra.
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Enumerologia: a autorganização pensênica; a manutenção do fluxo comunicativo; o autoposicionamento sadio comunicativo; a autarticulação das ideias; a pronúncia exata das palavras;
a autexpressão comunicativa hígida; o histrionismo comunicativo assistencial.
Binomiologia: a teática do binômio admiração-discordância; o binômio pensar antes‒
‒expor depois; o binômio mem ria‒fluência verbal; o binômio autolucidez‒expressão cosmoética; o binômio inspiração-transpiração; o binômio planifica ão linguística‒neossinapses.
Interaciologia: a interação ideia-linguagem; a interação cérebro-paracérebro na autorganização pensênica para a comunicação assertiva; a interação autodiscernimento-ponderação;
a interação naturalidade-espontaneidade.
Crescendologia: o crescendo retilinearidade autopensênica‒autogestão comunicacional.
Trinomiologia: o trinômio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio clareza-objetividade-coesão; o trinômio logicidade–encadeamento de ideias–verbalização; o trinômio
explicita ão l gica‒exatidão conceitual‒adjetiva ão precisa; a manifestação conjunta, madura,
assistencial do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-concisão-compreensibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo autodisciplina expressiva / autodesordenação dialógica.
Paradoxologia: o paradoxo da autoplanificação comunicativa na comunicação feita de
improviso.
Politicologia: as políticas de comunicação; a comunicocracia; a discernimentocracia;
a argumentocracia; a conviviocracia; a infodemocracia; a organizaciocracia.
Legislogia: as leis das comunicações; a lei do maior esforço impulsionando a construção do autoposicionamento homeostático; a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela
comunicação; a efetivação da lei do maior esforço na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a argumentaciofilia; a autorganizaciofilia; a comunicofilia; a mentalsomatofilia; a metodofilia; a reeducaciofilia; a verbofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofobia; a fobia ao planejamento; a autorganizaciofobia; a autodisciplinofobia; o travão da fobia à autoexposição.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do perfeccionismo
relacionado à autoimagem; a síndrome da verborragia acometendo o assistente por falta de autodiscernimento; a superação da síndrome da procrastinação.
Maniologia: a mania de interromper o interlocutor antes de finalizada a fala; a mania de
falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania de permanecer no status quo;
a fracassomania; a fraseomania; a verbomania.
Mitologia: a superação do mito da comunicação sempre improvisada; a superação do
mito da autoqualificação sem dedicação; o mito da onipotência pessoal; o mito da sorte.
Holotecologia: a autocriticoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a grafopensenoteca;
a linguisticoteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a pensenoteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autodeterminologia; a Autodesempenhologia;
a Autodiscernimentologia; a Autofocologia; a Autopesquisologia; a Autorganizaciologia; a Autorreeducaciologia; a Experimentologia; a Lucidologia; a Pensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comunicadora; a personalidade bem falante; a conscin autopesquisadora; a conscin reciclante; a pessoa decidida; a conscin esclarecedora; o ser autossistematizador.
Masculinologia: o autanalista; o autocrítico; o autodecisor; o autexpositor; o autobservador crítico; o autopesquisador; o autorreeducador; o comunicador autorganizado; o comunicó-
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logo; o discernidor; o disciplinado; o falante; o intelectual; o ouvinte; o pensenizante autocrítico;
o planificador; o poliglota; o polímata; o sistemata; o tradutor.
Femininologia: a autanalista; a autocrítica; a autodecisora; a autexpositora; a autobservadora crítica; a autopesquisadora; a autorreeducadora; a comunicadora autorganizada; a comunicóloga; a discernidora; a disciplinada; a falante; a intelectual; a ouvinte; a pensenizante autocrítica; a planificadora; a poliglota; a polímata; a sistemata; a tradutora.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens cognitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
eruditus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens verbalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorganização comunicativa = a da informação tarística varejista;
maxiautorganização comunicativa = a da informação tarística atacadista.
Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura da autorreeducação; a cultura da
Comunicologia; a cultura da autexposição cosmoética; a cultura da interlocução mentalsomática; a cultura do esclarecimento; a cultura mentalsomática; a cultura polimática; a multiculturalidade comunicativa; a Multicultorologia da Comunicologia; a Multiculturologia da Reeducaciologia; a evitação da cultura da verborragia; a superação da cultura da superficialidade nas interlocuções.
Tabelologia. À luz da Taristicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 confrontações entre a autorganização comunicativa e a autodesorganização comunicativa:
Tabela – Confronto Autorganização / Autodesorganização Comunicativa
Nos

Autorganização Comunicativa

Autodesorganização Comunicativa

01.

Autodesempenho expressivo

Opacidade autexpressiva

02.

Autodiscernimento comunicativo

Inépcia verbal

03.

Clareza discursiva

Obnubilação discursiva

04.

Coerência discursiva

Desconexão comunicativa

05.

Expressividade esclarecedora

Verborragia ou silêncio omisso

06.

Fluência verbal

Truncagem expressiva

07.

Ortopensenização

Pensenização disfuncional

08.

Planificação linguística

Improvisação

09.

Poliglotismo libertador

Monoglotismo autista

10.

Binômio teática-verbação

Gabolice
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autorganização comunicativa, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
07. Enunciação pensênica: Comunicologia; Neutro.
08. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
09. Linguagem corruptora: Parapatologia; Nosográfico.
10. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
11. Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
12. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
13. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
14. Silêncio omissivo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A AUTORGANIZAÇÃO COMUNICATIVA DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, AUTOPOSICIONADA DE MODO COSMOÉTICO
NA TEÁTICA DA TARES, QUALIFICA A INTERASSISTENCIALIDADE E OTIMIZA O COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a autorganização comunicativa no intuito de realizar a tares com eficiência? Qual tem sido a teática pessoal expressiva no desempenho
da interassistencialidade eficaz?
Bibliografia Específica:
1. Rosenberg, B. Marshall; Comunicação não-violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais
e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic Barter;
trad. Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14
cm; br.; 3ª Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 13 a 16, 19, 21 a 33, 37 a 48, 50 a 61 e 63 a 118.
2. 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 13 a 17, 19 a 21, 25 a 27 e 29 a 33.
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; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 120, 151, 161, 185, 264 e 322.
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AUTORGANIZAÇÃO CONSCIENCIAL
(AUTORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorganização consciencial é o atributo, capacidade, faculdade, habilidade, qualidade, poder, propriedade ou potencialidade de a consciência estruturar-se, adequar-se
ou adaptar-se orgânica, funcional e sistematicamente quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo e, em consequência, manifestar-se em níveis crescentes de ordenação das ações prioritárias
na cotidianidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo organização procede do idioma Francês, organiser, “tocar órgão”, e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “órgão; dispor de forma a tornar
apto à vida; dotar de estrutura”. Surgiu no Século XVI. A palavra 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”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Organização intraconsciencial. 02. Autorregramento consciencial.
03. Autossistematização consciencial. 04. Autestruturação pessoal. 05. Autestruturação pensênica; autorganização pensênica. 06. Autassentamento das metas conscienciais. 07. Autometodologia evolutiva. 08. Autoprodutividade evolutiva. 09. Autoconsciencialidade evolutiva. 10. Autodisciplinologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo autorganização: autodesorganização; autodesorganizada; autodesorganizado; autodesorganizador; autodesorganizadora; autodesorganizante; autodesorganizar; autodesorganizável; autoinorganização; autorganizabilidade; autorganizacidade; autorganizacióloga; Autorganizaciologia; autorganizaciológica; autorganizaciológico; autorganizaciologista; autorganizaciólogo; autorganizacional; autorganizada; autorganizado; autorganizador; autorganizadora; autorganizante; autorganizativa; autorganizativo; autorganizável; autorreorganização; autorreorganizaciológica; autorreorganizaciológico; autorreorganizador; autorreorganizadora; autorreorganizar; autorreorganizável; maxiautorganização; megautorganização; miniautorganização.
Neologia. As 3 expressões compostas miniautorganização consciencial, maxiautorganização consciencial e megautorganização consciencial são neologismos técnicos da Autorganizaciologia.
Antonimologia: 01. Autodesorganização consciencial; desorganização intraconsciencial.
02. Autoinorganização consciencial. 03. Autodesregramento consciencial. 04. Autodesestruturação pessoal. 05. Autodesestruturação pensênica; autodesorganização pensênica. 06. Ausência de
metas conscienciais. 07. Autodispersão consciencial. 08. Autimprodutividade evolutiva. 09. Inconsciencialidade evolutiva. 10. Heterorganização.
Estrangeirismologia: o upgrade máximo da autorganização; o personal organizer; o selfmade man; o carpe diem; o modus vivendi evolutivo; o Atributarium; o Organizarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização autoconsciente do atributo da autorganização consciencial.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintentizando o assunto: – Autorganização: agilização evolutiva. Autorganização: harmonização atributiva. Autorganização:
hábitos cirúrgicos. Autorganização significa felicidade. Evoluir: autorganização eterna. Organização: primeira lei. Ordenar significa qualificar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
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os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o ciclo autorganização-desorganização-autorreorganização pensênica; o desenvolvimento do atributo da autorganização a partir do
princípio consciencial no crescendo fitopensene-zoopensene-cosmopensene.
Fatologia: a autorganização consciencial; o terceiro poder da consciência, depois da
vontade e da intencionalidade; a autorganização enquanto atributo essencial para a autogestão
consciencial; o termo autorganização utilizado pela primeira vez por Immanuel Kant (1724–
–1804) para definir a natureza dos organismos vivos; o desenvolvimento e a interação sistêmica
dos atributos conscienciais; a autorganização dos veículos de manifestação da consciência; o funcionamento organizado do cérebro, dos neurônios e das neuróglias; o desenvolvimento dos dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico; a estrutura de manifestação intelectual; o cultivo da capacidade de memorizar; o aumento da autocognição; a organização da
autopesquisa; a formação de vinco autorganizativo a partir do engajamento contínuo em atividades conscienciocêntricas; os cursos temáticos, as tertúlias diárias, os debates, as oficinas e as dinâmicas parapsíquicas; a busca da autorganização enquanto prioridade evolutiva; o reconhecimento do crescimento da força autorganizacional; a manutenção da cultura geral; o planejamento técnico dos recursos e instrumentos autodidáticos; as leituras, as itinerâncias docentes,
as viagens internacionais, as visitas aos museus, bibliotecas, à Holoteca e ao Holociclo; o uso de
tecnologias autorganizacionais; o laptop, as anotações, os registros e a agenda pessoal; os
retrocessos evolutivos em consequência das imaturidades organizacionais da conscin; a indisciplina, a desordem, a displicência, o desleixo, a frustração e a confusão mental; as reciclagens
mentaissomáticas necessárias; a resiliência psicossomática; a autorreorganização consciencial
durante a crise existencial; a ampliação da autocognição pela aplicação do Conscienciograma;
a associação organizativa dos insights; a organização mental propiciando as conexões temáticas
e aproveitamento sadio dos resultados da Ciência Convencional; a autorganização livre; a autorganização crítica; o algoritmo processual; o fluxograma; o cronograma; a auto e a heterorganização ambientais; a autorganização da base intrafísica; a vida humana organizada; a produtividade
da escrita pessoal concretizada nas gestações conscienciais (gescons); o fortalecimento da presença consciencial na liderança e no epicentrismo; a autorreurbanização; a manutenção do eixo
consciencial; a orientação da bússola consciencial; a organização preliminar do autorrevezamento
multiexistencial; a autorganização abrindo caminho para a megafuncionalidade pessoal no
Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentabilidade energética; a paragenética na condição de
acumulador organizacional da consciência; a organização cerebral enquanto simulacro da estrutura paracerebral; a composição dos paraengramas da paramemória favorecendo a recuperação de
cons; a holomemória organizada; o desbloqueio holomnemônico promovido pela autorganização
mentalsomática; as projeções conscienciais lúcidas; a organização modelar das comunidades extrafísicas avançadas; as expansões de consciência; o caminho para a vivência da cosmoconsciência (Cosmoconscienciologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os atributos conscienciais formando 1 todo cognitivo superior à soma das partes; o sinergismo homeostático do holossoma autorganizado; o sinergismo vontade-intencionalidade-autorganização; o sinergismo organização individual–fluxo
do Cosmos.
Principiologia: o princípio de cada parte do sistema conter a mesma estrutura autorganizacional do todo; o princípio organizacional autoconscienciométrico; o princípio consciencial
da auteducação evolutiva; o princípio da autopesquisa; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica; o princípio da
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autossuficiência evolutiva; o princípio ordenador das manifestações autopensênicas; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); o princípio organizador dos saberes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código evolutivo das consciências; o código de exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teática da vida humana organizada; a teoria da otimização do tempo;
a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da evitação do sonambulismo consciencial; as técnicas da Autoconsciencioterapia; a técnica
da reciclagem existencial (recéxis); as técnicas do cosmograma; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas do proexograma; as técnicas de organização da vida comunitária; a técnica da autorganização livre.
Voluntariologia: o ambiente evolutivo no voluntariado conscienciológico autoconsciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso
Intermissivo (CI); o laboratório conscienciologico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos surpreendentes da autorganização na autoconfiança e na assertividade; os efeitos da maturidade mentalsomática; os efeitos homeostáticos de bem-estar; os
efeitos da autoperseverança evolutiva; os efeitos da autopensenidade organizada; o efeito da
autorganização qualificando a conscin para a condição de minipeça assistencial nas
reurbanizações planetárias.
Neossinapsologia: as mutações evolutivas reorganizadoras enquanto causa e efeito das
formações de neossinapses; o taquipsiquismo formando neossinapses; a limpeza sináptica do sono restaurador abrindo espaços para a formação de neossinapses; a higiene consciencial propulsora de neossinapses sadias; as neossinapses necessárias aos novos hábitos organizativos; as
neossinapses evidentes nas abordagens pós-recin; as neossinapses da criatividade; a transformação espiralar sadia da consciência gerando rearranjos neossinápticos.
Ciclologia: o ciclo entropia-autorganização; a autolucidez quanto ao ciclo evolutivo de
autorganização consciencial; o ciclo autorganização intermissiva–autorganização intrafísica;
o nível de autorganização no ciclo das reperspectivações autopensênicas; o ciclo da organização
do autorrevezamento multiexistencial; o ciclo do autodidatismo teático.
Enumerologia: a autorganização progressiva; a autorganização cognitiva; a autorganização intraconsciencial; a autorganização extraconsciencial; a autorganização interconsciencial;
a autorganização paraconsciencial; a autorganização policonsciencial. As metas existenciais; as
prioridades evolutivas; as análises multiespectrais; as sínteses traforistas; as prescrições renovadoras; os autopensenes reeducados; o conhecimento autorganizado.
Binomiologia: o binômio disciplina-persistência; o binômio autorganização-autodisciplina; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio repetição saudável–progressão autorganizativa; o binômio autorganização–autorreflexão sadia.
Interaciologia: a interação autorganização-autossatisfação-autoprodutividade; a interação ocupação pessoal–alegria de viver; a interação paracérebro-cérebro.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescendo autodesorganização-autorganização; o crescendo autopontualidade-autorganização; o crescendo da autorganização generalizada; o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica; o crescendo consciencial evolutivo microcosmo-macrocosmo.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez-acuidade-percuciência; o trinômio discernimento-autodeterminação-autorganização; o trinômio autorganização-autocriatividade-autorreorga-
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nização; o trinômio vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização generalizada; o trinômio abertismo consciencial–autorganização pensênica–qualificação evolutiva.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio planejamento-execução-avaliação-correção.
Antagonismologia: o antagonismo vida organizada / vida desorganizada; o antagonismo ordem / desordem; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo leis de organização / anomia.
Paradoxologia: o paradoxo de o processo da autorganização conter ínsitos a autodesorganização, a indisciplina, a entropia (desordem) e o caos (desequilíbrio).
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a democracia; a recexocracia;
a argumentocracia; a culturocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade; a lei de ação
e reação; a lei da sobrevivência humana; a transcendência do sistema de autorganização consciencial em relação às leis físicas cartesianas.
Filiologia: a autopesquisofilia; a metodofilia; a autodidaticofilia; a cienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cognofilia.
Fobiologia: a ataxofobia; a autossuperação das fobias.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a profilaxia da síndrome de burnout; a eliminação da síndrome da autovitimização; a evitação da síndrome da hiperatividade.
Maniologia: o perfeccionismo; a antiquomania; o modismo.
Mitologia: a eliminação do mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida.
Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a tecnoteca; a recexoteca; a recinoteca; a energeticoteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia;
a Atributologia; a Autopercepciologia; a Sistematologia; a Pensenologia; a Paraprofilaxia; a Intrafisicologia; a Paraneurologia; a Parafisiologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciêncula; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a isca humana
inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciex; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o organizador; o autorganizador; o organizaciólogo;
o autorganizaciólogo; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista
existencial; o comunicólogo; o conscienciológo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o intelectual; o professor; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o cientista; o pesquisador independente.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a organizadora; a autorganizadora; a organizacióloga;
a autorganizacióloga; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista
existencial; a comunicóloga; a conscienciológa; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a intelectual; a professora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a pesquisadora independente.
Hominologia: o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens organisator; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorganização consciencial = a do princípio consciencial ou da
consciênçula, inconscientes quanto ao autodesenvolvimento evolutivo; maxiautorganização consciencial = a do ser desperto, aplicando autoconscientemente os mecanismos autevolutivos; megautorganização consciencial = a do Serenão, participando hiperpercuciente e anonimamente da
evolução no planeta Terra.
Culturologia: a cultura da Autorganizaciologia; a Multiculturologia das prioridades
existenciais.
Rede. Sob a ótica da Autorganizaciologia, a consciência acumula experiências desenvolvendo, de modo gradual, rede básica individualizada de manifestações singulares e autotransformações. Com esse movimento, estrutura o atributo da autorganização, adquirindo autonomia e aumentando a expressão da autocomplexidade.
Taxologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 95 categorias de autorganização facilitando a autopesquisa e a autodisciplina quanto à aplicação e ao desenvolvimento desse atributo consciencial:
01. Autorganização administrativa: promove a sistematização dos aspectos da vida
intra e extrafísica, assegurando o autogerenciamento, a autoliderança, o autocomando na teática
evolutiva.
02. Autorganização ambiental: explicita a força presencial da consciência capaz de
promover e manter a organização harmoniosa em cada ambiente, intra ou extrafisico, onde se manifesta.
03. Autorganização assistencial: desenvolve a reeducação e a qualificação da consciência quanto à megafraternidade, buscando galgar nível superior de interassistencialidade.
04. Autorganização atratora: indica certa referência de comportamento estável da
consciência, desencadeando confluência ou convergência aglutinadora.
05. Autorganização autoconsciente: aumenta o nível de autoconhecimento e autenfrentamento, diminuindo os mecanismos de defesa do ego (MDEs) e o medo de se expor.
06. Autorganização autodidática: amplia o conhecimento adquirido através das autopesquisas técnicas, mantendo a autaprendizagem permanente e atualizada.
07. Autorganização comunicativa: facilita e melhora o entendimento nas interrelações
conscienciais, individuais ou grupais.
08. Autorganização conscienciométrica: impulsiona a utilização da técnica do conscienciograma, para a autavaliação dos traços da personalidade, trafores e trafares, e do nível de autorganização.
09. Autorganização consciencioterápica: conduz à conscientização do processo de autorganização quanto aos autopensenes e ectopias afetivas, buscando eliminar os auto e heterassédios.
10. Autorganização contínua: permite à conscin renovar continuamente as reciclagens
existenciais necessárias, desencadeando o hábito sadio de pensenizar de maneira retilínea.
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11. Autorganização cosmoética: encoraja o estabelecimento dos princípios de conduta pessoal, contribuindo com a diminuição de excessos, desregramentos e desmandos da humanidade.
12. Autorganização cosmológica: amplia o conhecimento sobre a Natureza, predispondo à conexão com o fluxo do Cosmos.
13. Autorganização criativa: permite mudanças novas e necessárias na ação imediata,
sem perda do foco diretivo quanto ao objetivo final.
14. Autorganização cronológica: mantém a atenção temporal aos prazos e períodos
de realização das metas nas atividades e projetos de vida propostos.
15. Autorganização cultural: motiva o acompanhamento do processo evolutivo da
humanidade, atualizando o conhecimento na contemporaneidade.
16. Autorganização deliberadora: permite decidir “como”, “quando” e “porquê” agir
sem receios ou constrangimentos em cada situação.
17. Autorganização dessomática: prepara para a desativação do soma e a vivência em
outras dimensões, eliminando o medo da morte (tanatofobia).
18. Autorganização dinâmica: mantém o ritmo existencial em atividades positivas,
evitando perda de tempo e oportunidades de realização.
19. Autorganização discernidora: aumenta a capacidade em diferenciar e identificar
autopensenes cosmoéticos, mantendo up-to-date a sanidade consciencial.
20. Autorganização disciplinadora: elimina a desordem e a entropia dos hábitos negativos, colocando em prática rotinas úteis.
21. Autorganização duplista: gera o estabelecimento das normas de convivência a dois, desinibindo a comunicação e facilitando o relacionamento.
22. Autorganização educacional: propicia a pesquisa de ideias originais, utilizando
dicionários, livros, revistas, jornais e cosmograma, a fim de manter atualizada a aprendizagem
acadêmica e intelectual.
23. Autorganização empreendedora: permite gerar propostas e realizações de projetos de vida, abrindo novos caminhos de atuação sem receios de renovação (neofilia).
24. Autorganização energossomática: ativa a priorização quanto à instalação frequente do estado vibracional (EV), estabilizando o autequilíbrio do microuniverso consciencial.
25. Autorganização epicêntrica: predispõe à centralização das atividades assistenciais
em grupo, planificando o desenvolvimento do epicentrismo em si e a ressonância nas outras
consciências.
26. Autorganização etológica: estabiliza o nível de manutenção do ritmo de frequência no comportamento pessoal, administrando intromissões eventuais.
27. Autorganização evolutiva: mantém a consciência no megafoco existencial, agilizando a ascensão na hierarquia evolutiva.
28. Autorganização existencial: beneficia a harmonização de todos os aspectos da vida intrafísica, gerando autoconfiança e autequilíbrio emocional.
29. Autorganização experimentológica: desenvolve projetos de experiências intra
e extrafísicas, aumentando a hiperacuidade quanto aos registros dos fatos e parafatos observados
e vivenciados.
30. Autorganização extraconscienciológica: coloca o ponteiro da consciência nos detalhes das ocorrências externas ao microuniverso, empregando a autolucidez para melhorar
o próprio nível de atuação.
31. Autorganização extrafísica: estabelece esquemas inteligentes de atuação, motivando a realização de ações extrafísicas assistenciais prioritárias.
32. Autorganização facilitadora: predispõe à estabilidade do holopensene pessoal
e à prontidão assistencial às demais consciências.
33. Autorganização familiar: harmoniza as relações na família nuclear e a participação autoconsciente na desobstrução energética na convivência grupal.
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34. Autorganização financeira: equilibra a utilização do dinheiro, controlando o orçamento pessoal e programando a obtenção do pé-de-meia para realizar a proéxis com maior liberdade e independência.
35. Autorganização funcional: promove a análise e a autorreflexão dos desempenhos
nas ações individuais e grupais, realizando as atividades prioritárias da fase executiva da proéxis
pessoal.
36. Autorganização gesconológica: motiva a produção de obras pessoais evolutivas,
úteis, a partir da tares grupocármica e policármica, para realizar o compromisso do compléxis.
37. Autorganização grafológica: permite a exposição das ideias das pesquisas e experiências pessoais em artigos, cursos e livros, enriquecendo o vocabulário pessoal, a captação de
conceitos e a criação de neologismos.
38. Autorganização grupal: favorece o autoconhecimento a partir das relações interpessoais e atividades cotidianas, adequando as autorrealizações com a proéxis do grupo.
39. Autorganização holocármica: permite a avaliação, análise e balanço periódicos
das 3 contas correntes evolutivas: egocármica, grupocármica e policármica.
40. Autorganização holopensênica: expressa o nível de ortopensenidade da consciência, promovendo a atuação coerente e cosmoética da conscin.
41. Autorganização holossomática: demonstra o conhecimento dos atributos, necessidades e funções de cada veículo de manifestação, mantendo a harmonia e a saúde consciencial.
42. Autorganização homeostática: leva a consciência à realização de manobras de assins e desassins, mantendo a autodefesa energética.
43. Autorganização ideativa: incentiva a elaboração e a associação de ideias, aumentando a cognição pessoal.
44. Autorganização identitária: evidencia a presença da identidade singular da consciência no Cosmos – a digital cósmica.
45. Autorganização idiomática: estimula o estudo de idiomas e o aproveitamento das
oportunidades de encontro, relacionamentos e eventos internacionais, exercitando e empregando
o poliglotismo.
46. Autorganização imagística: favorece a autocriação de imagens renovadoras, enriquecendo a interpretação e a elaboração de textos conscienciológicos.
47. Autorganização intelectual: conduz à atualização de leituras, cursos e atividades
mentaissomáticas, qualificando a participação em heterocríticas saudáveis.
48. Autorganização interconsciencial: impulsiona a autoconscientização quanto ao
desempenho pessoal nas relações entre as consciências, aprimorando o convívio e o acolhimento
interassistencial.
49. Autorganização interdimensional: propicia abordagens e experiências mais eficazes entre conscins e consciexes.
50. Autorganização intergrupal: favorece o intercâmbio entre equipes intra e extrafísicas, mantendo a coerência diante das diretrizes de trabalhos grupais.
51. Autorganização intermissivista: ativa a recuperação de cons apreendidos no curso
e no período intermissivos, desenvolvendo acuidade e responsabilidade para atingir o compléxis.
52. Autorganização internacional: predispõe a consciência à ampliação do conhecimento multicultural das regiões do planeta, organizando viagens reeducacionais fora do próprio
país.
53. Autorganização intraconsciencial: favorece o aperfeiçoamento da autocognição,
a partir da realização de recins autoprogramadas, reorganizando, reeducando e atualizando o microuniverso consciencial.
54. Autorganização intrafísica: propicia a manutenção de atividades conscienciais
sistematizadas e sincronizadas com a programação existencial pessoal.
55. Autorganização invexológica: leva à elaboração do planejamento evolutivo da vida intrafísica até aos 35 anos de idade, a fase preparatória, antecipando a realização das tarefas
assistenciais (tacon, tares, tenepes) da proéxis.
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56. Autorganização laboratorial: promove as experiências individuais e as maratonas
conscienciais, organizando as vivências obtidas nos laboratórios dos campi conscienciológicos.
57. Autorganização linguística: embasa o estudo da linguagem, da gramática, aperfeiçoando e possibilitando a flexibilidade mental na aplicação do idioma nativo.
58. Autorganização lógica: aumenta a coerência de raciocínio, visando dar sequência
regular à comunicação escrita ou verbal dos acontecimentos vivenciados.
59. Autorganização lúcida: demonstra claramente o momento evolutivo de alta recuperação de cons magnos e desenvolve a hiperacuidade permanente e profunda nas realizações
pessoais.
60. Autorganização megapensênica: ativa a criação de megapenseneses trivocabulares, estimulando as autorreflexões.
61. Autorganização mentalsomática: mantém a reflexão e a concentração mental na
pesquisa de temas avançados.
62. Autorganização mnemossomática: mantém a memória cerebral ativa, organizando, na vida intrafísica, as rememorações de ocorrências atuais e experiências retrocognitivas.
63. Autorganização multidimensional: propicia a hiperacuidade nas vivências intra
e extrafísicas simultaneamente, refletindo o nível de autoconsciencialidade adquirido.
64. Autorganização multiexistencial: amplifica o entendimento da seriexialidade, predispondo ao autorrevezamento consciencial positivo.
65. Autorganização ofiexológica: permite a autoconsciência dos recursos e instalações
extrafísicas de assistência a partir da tenepes, possibilitando a implantação e manutenção dos
atendimentos paraclínicos na condição de epicon de ofiex.
66. Autorganização pancontinental: favorece a ampliação da cultura pessoal intra
e extrafísica, estendendo o esclarecimento através da assistência internacional e policármica.
67. Autorganização paragenética: gera condições de coordenar a genética no embrião
humano do soma atual, com base no saldo do acúmulo das experiências anteriores.
68. Autorganização parapedagógica: promove a formação de hábitos diários de estudo, reeducando, ressocializando e renovando as consciências.
69. Autorganização parapercepciológica: favorece o interesse pelo estudo e as aplicações evolutivas da parapercepção, permitindo o reconhecimento das automanifestações dos fenômenos parapsíquicos.
70. Autorganização paraprofilática: previne as influências do subcérebro abdominal
e a instalação de parapatologias, libertando de inconveniências acidentais e atrasos evolutivos.
71. Autorganização parapsíquica: facilita a identificação e o emprego da sinalética
energética pessoal como recurso fundamental na parapercepção de consciexes, impedindo ou esclarecendo os assédios interconscienciais.
72. Autorganização pensênica: disciplina e qualifica a autopensenidade, sustentando
a retilinearidade pensênica.
73. Autorganização policonscienciológica: permite a abertura para os mecanismos
globalizantes, universalistas e maxifraternos, ampliando a cosmovisão e a interassistencialidade
cósmica.
74. Autorganização pontual: atende a agenda pessoal de modo a assumir conscientemente os horários e compromissos marcados, estando sempre presente na hora certa, no local
certo e com a pessoa certa.
75. Autorganização pré-despertológica: ativa a coordenação dos passos para as mudanças prioritárias do parapsiquismo e da prática da assistência, direcionando a fim de atingir
o patamar evolutivo do Desperto.
76. Autorganização proexológica: mantém a atenção continuada nas prioridades da
vida intrafísica, a fim de encaminhar as etapas de execução do compléxis – o megafoco da proéxis.
77. Autorganização profissional: impulsiona a atualização quanto à da área de trabalho, direcionando com inteligência as atividades referentes à sobrevivência humana e à proéxis.
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78. Autorganização projeciográfica: permite a produção e preservação dos relatos
das projeções conscientes, para análise dos desempenhos no aprimoramento da assistência extrafísica.
79. Autorganização projeciológica: ajuda no estabelecimento dos parâmetros de autolucidez nas experiências fora do corpo, inclusive das projeções de energias conscienciais, aumentando o nível perceptivo de atuação e desenvolvimento projetivo.
80. Autorganização projecioterápica: contribui com o estudo das aplicações técnicas
das energias e das terapias assistenciais, promovendo a profilaxia ou o acompanhamento no tratamento de patologias.
81. Autorganização prolífera: sustenta o conhecimento apreendido, replicando a experiência adquirida nos contatos diários.
82. Autorganização prospectiva: produz reperspectivações, eliminando automimeses,
omissões prejudiciais e minierros.
83. Autorganização psicossomática: contribui para aprimorar o autoconhecimento
e o autocontrole quanto às emoções e laços afetivos.
84. Autorganização racional: favorece o desenvolvimento da cognição, conferindo
maior desempenho na aplicação das técnicas conscienciais.
85. Autorganização recexológica: propicia o melhor aproveitamento das reciclagens
intra, inter e extraconscienciais, facilitando a ordenação constante das experiências de vida.
86. Autorganização rentável: colhe lucros conscienciais, aumentando o saldo positivo
da FEP.
87. Autorganização residencial: favorece a higienização do ambiente domiciliar, espraiando energias equilibradas, promovendo a blindagem da alcova do casal íntimo.
88. Autorganização ressomática: fundamenta a planificação do autorrevezamento,
encadeando as experiências evolutivas desta para a próxima vida intrafísica.
89. Autorganização sexossomática: harmoniza o relacionamento afetivo-sexual nas
dimensões intra e extrafísica, evitando intrusões e assédios interconscienciais.
90. Autorganização sincronística: viabiliza a geração e as parapercepções das sincronicidades.
91. Autorganização social: ajuda manter a ordem de prioridade das necessidades pessoais e dos relacionamentos, orientando os encontros dos grupos de amizade, culturais e intelectuais.
92. Autorganização somática: predispõe à consciência despender maior atenção e respeito cosmoéticos aos limites da homeostase orgânica, favorecendo a descoberta de indícios ou
evidências do macrossoma pessoal.
93. Autorganização tenepessística: incentiva a manutenção do registro das ocorrências e a sintonia com o amparador de função nas sessões diárias da tenepes, atualizando as práticas assistenciais.
94. Autorganização verponística: permite a captação e a criação de novas ideias, introduzindo-as com eficiência nos apontamentos pessoais.
95. Autorganização volitiva: garante a manutenção do empenho e determinação quanto às tarefas prioritárias, fazendo emergir potencialidades conscienciais insuspeitadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorganização consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Código pessoal de cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Intraconscienciologia: Mentasolmatologia; Neutro.
Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIÊNCIA MULTIDIMENSIONAL DO ATRIBUTO
DA AUTORGANIZAÇÃO CONSCIENCIAL ESTRUTURA REDES
AVANÇADAS DE METAS PROEXOLÓGICAS PRIORITÁRIAS
E MANTÉM A CONSCIN LÚCIDA NA DIRETRIZ EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou quanto à importância da lucidez e desenvolvimento do atributo da autorganização evolutiva para a consciência? Há quanto
tempo?
Bibliografia Específica:
1. Capra, Fritjof; A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos (The web of Life:
A New Scientific Understanding of Living Systems); trad. Newton Roberval Eichemberg; pref. Oscar Motomura; 256
p.; 12 caps.; 1 apênd.; 20 enus.; epíl.; 45 ilus.; 168 refs.; 437 notas; 4 tabs; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP, 1996;
páginas 36, 76 a 80 e 87 a 89.
2. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 15, 55, 120, 121, 150, 158,
164, 166, 177, 178 e 203.
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; páginas 53, 68, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 99, 101, 103, 110, 115, 119, 121, 124, 129, 131,
137, 139, 142, 159, 161, 165, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 187 197, 203, 209, 217, 219, 220, 229, 231 e 251.
4. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; 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 28, 41,
56, 82, 95, 121, 124 e 194.
5. Idem; Homo sapiens pacificus; 1584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinópses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 84, 135, 162, 169, 225, 231, 455, 498, 589, 854, 985, 997, 1.006 e 1.010.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm;
a
enc.; 3 Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 61, 120, 124 143, 209, 224, 216, 259, 261, 319, 333, 383, 439, 452, 469, 497, 525, 534, 549, 582,
649, 671, 782, 793, 797, 800, 822, 825, 833, 875, 982, 1.014, 1.040, 1.041, 1.068, 1.097, 1.111 e 1.115.
7. Idem; 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.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 120 e 264.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono; 28,5 x 21,5 x 7 cm; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70, 102, 115, 125, 180, 190, 312, 330, 354, 383, 384, 386, 387, 392, 401, 423, 444,
446, 449, 451, 453, 493, 494, 496, 500, 505, 506, 507, 514, 517, 518, 532, 535, 536, 557, 580, 586, 601, 615, 625, 657,
680, 688, 693, 701, 715, 726, 735 e 748.
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AUTORGANIZAÇÃO LIVRE
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorganização livre é a técnica de aplicação das próprias posses e disponíveis, com inteligência, Cosmoeticologia e prioridade evolutiva no objetivo das prioridades
das autopesquisas e na consecução dinâmica da programação existencial pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo organização procede do idioma Francês, organiser, 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. O termo livre deriva do idioma Francês, liber, “livre”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autorganização detalhista. 2. Autodisciplina livre. 3. Autoplanejamento detalhista.
Neologia. As 3 expressões compostas autorganização livre, miniautorganização livre
e maxiautorganização livre são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização. 2. Heterorganização. 3. TOC (compulsão).
Estrangeirismologia: o regnum hominis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do autoplanejamento evolutivo prioritário.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio pensênico; a retilinearidade da autopensenização.
Fatologia: a autorganização livre; a autorganização intelectual; a teática dos princípios
evolutivos da autorganização; a autorganização flexível perante os objetivos; a autorganização
sistemática; a eficiência pessoal significando autorganização; a autorganização profissional;
a autorganização pela agenda técnica; o calculismo cosmoético; as priorizações magnas; a focalização permanente nas prioridades evolutivas; a gerência do tempo; a organização dos espaços;
a organização do autoconhecimento; a Metodologia da instrumentação; o fluxograma cosmoético
dos trabalhos pessoais; os hábitos somatogênicos; os hábitos psicossomatogênicos; os hábitos
mentaissomatogênicos; os artefatos do saber extracerebrais; os objetos, os impressos e os produtos eletrônicos; as montanhas de papel; a tropelia das informações sempre imperdíveis; as inutilidades onipresentes; a evitação da dispersão nos autodesempenhos; a reeducação pessoal pró-produtividade; as rotinas ultrapassadas; a megafuncionalidade pessoal no Cosmos; as ações sem
esbanjamentos, desperdícios ou o perdularismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios organizacionais da Conscienciometrologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Trinomiologia: o trinômio agendex-comunex-eventex; o trinômio interpensenização-intercompreensão-intercooperação.
Antagonismologia: o antagonismo priorização / despriorização.
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Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a conscienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a metodoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a abjuncioteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Paratecnologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Sistematologia; a Autopesquisologia; a Habitologia; a Enumerologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa da classe média; a conscin autocentrada; o ser autorganizado.
Masculinologia: o pré-serenão; o pesquisador; o estoquista racional; o organizador da
hiperbalbúrdia; o administrador das ideias de ponta.
Femininologia: a pré-serenona; a pesquisadora; a estoquista racional; a organizadora da
hiperbalbúrdia; a administradora das ideias de ponta.
Hominologia: o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
intellegens; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorganização livre = a organização pessoal vulgar; maxiautorganização livre = a organização pessoal detalhista e prolífica.
Culturologia: o caos cultural do Século XXI.
Evitações. Sob a ótica da Holomaturologia, racionalmente, urge evitar as estáticas, ruídos, atritos físicos, inclusive administrativos dos documentos, na condição de obstáculos ao desenvolvimento das pesquisas. Neste sentido, é melhor sobrepairar a penúria, ultrapassar o miserê
e a insuficiência da instrumentalidade, agilizando, quando possível, os procedimentos técnicos
pessoais.
Refazimentos. A autorganização livre vacina o pesquisador quanto à preguiça responsável ao forjar a desculpa da poupança econômica e do aproveitamento do espaço, nos atos de refazer – por exemplo, neorrevisões e neoimpressões –, os originais do trabalho “n” vezes, a fim de
alcançar melhores resultados técnicos, informativos, didáticos e exatos.
Fartura. Detalhismo não é perfeccionismo. Na autorganização é melhor a fartura e não
a poupança excessiva podendo significar miserabilidade. A fartura das gerações modernas pode
ser mais produtiva e deixar de ser desperdiçada como acontece muito frequentemente.
Atacadismo. O método do atacadismo consciencial prioritário é sempre superior ao varejismo consciencial do ramerrame materiológico.
Ideal. O ato de pensenizar grande é prioridade para toda conscin lúcida e libertária.
A condição pessoal de ser large, do ponto de vista econômico-financeiro, é o ideal na Interassistenciologia e na Experimentologia, onde se inclui a autorganização evolutiva cosmoética.
Libertação. A autorganização livre, ou a técnica da priorização do mais relevante, ajuda a aplicação sofisticada das técnicas do detalhismo e da exaustividade, através da libertação da
conscin da grilheta da preocupação permanente com o cifrão.
Economia. Autorganização exige Economia. Economia exige autodiscernimento. Importa evitar o emprego da Economia à base da porcaria ou da miséria. Não é necessário a pessoa ser
milionária para executar a autorganização livre. Qualquer pré-serenão, ou pessoa da classe média,
se interessada, pode desenvolvê-la em alto nível.
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Técnicas. Dentro da Intrafisicologia, segundo a autorganização livre, o dinheiro nem
sempre é negativo. Se você pode, economicamente, vale empregar, no mínimo, estas 15 providências práticas ou técnicas simples na administração do universo das atividades mentaissomáticas,
aqui dispostas, como exemplos, na ordem alfabética dos objetos ou temas:
01. Água. Manter garrafas pequenas de água potável em cada local de trabalho.
02. Blusas. Distribuir 3 blusas, cada qual em lugar específico onde você trabalha, em
vez de carregar a mesma blusa o tempo todo, por onde vai, conforme a mudança da temperatura
e do tempo. Tal providência deve abranger as duplicatas de pastas, papéis, canetas, micros e outros objetos, apêndices e instrumentos extracerebrais de uso pessoal diário.
03. Calendários. Afixar, bem à vista, 1 calendário de números visíveis, se possível, perto de 1 relógio grande e silencioso, na parede, à frente, em cada local de atividade.
04. Canetas. Usar 3 canetas – preta, amarela e de assinatura – fixadas no bolso do jaleco, com o objetivo de não perder tempo ou registro de qualquer espécie, quando alguma falha.
05. Chaves. Colocar o molhe de todas as chaves essenciais dependurado na roupa, mesmo sendo considerado brega pelas pessoas superficiais, mas, na verdade, funcional e prático.
06. Dicionários. Distribuir pelos diferentes locais de trabalho duplicatas dos dicionários
e livros de consulta mais frequentes.
07. Estocagem. Estocar papel, caneta, pastas e demais materiais de consumo das atividades mentaissomáticas em local seguro e seco.
08. Sacola. Empregar sacola especial, resistente, e carrinho para transporte de material
entre as workstations e estações de trabalho.
09. Tabelas. Dependurar nas paredes, com letras grandes, de modo bem legível, as tabelas, quadros sinópticos de referência, banners e impressos murais.
10. Toner. Conservar mais de 1 toner de reserva para a impressora, ou impressoras, se
necessário, a fim de evitar paralisar o trabalho por falta de suprimento.
11. Papel. Preparar folhas de papel carta, em branco, já dobradas ao meio, objetivando
as nótulas de trabalho de campo.
12. Livros. Estudar o mesmo livro importante do autor, empregando 3 exemplares – adquiridos por você –, cada qual anotado amplamente com abordagem específica, sob diferentes ângulos de pesquisa, a fim de alcançar melhor cosmovisão dos temas.
13. Pasta. Usar a pasta interativa, ou porta-diário do professor, formando coleção ou pilha, reunindo, no mesmo lugar, o material afim ao desenvolvimento dos temas da linha de investigação assemelhada.
14. Segurança. Manter 3 backups em meio digital e em papel, dos originais, em 3 locais
diferentes com a finalidade de aumentar a segurança.
15. Vestuário. Usar o mesmo estilo simplificado do vestuário pessoal, padronizando as
aquisições, evitando perder tempo com as molduras e superficialidades evitáveis da vida intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autorganização livre, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
2. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
3. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
4. Nuança: Experimentologia; Neutro.
5. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
6. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
7. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
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TODO PESQUISADOR LÚCIDO HÁ DE IDENTIFICAR SE
É SENHOR OU ESCRAVO DOS INSTRUMENTOS MENTAISSOMÁTICOS EXTRACEREBRAIS. TAL DIAGNÓSTICO
QUALIFICA A MEGADINÂMICA DA PROÉXIS PESSOAL.
Questionologia. Você é consciência aberta ou fechada quanto à Economia? Varejista ou
atacadista consciencial? Autorganizado ou desorganizado? Ainda precisa de reorganização técnica? Você emprega a autorganização aritmética, amadora, ou a autorganização matemática, profissional?
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 216, 259, 261, 333, 452, 534,
549, 649, 982, 1.097 e 1.111.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 272.
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AUTORGANIZAÇÃO NOS ESTUDOS
(AUTORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorganização nos estudos é o emprego autoconsciente, disciplinado
e contínuo das técnicas de planejamento, sistematização, antecipação e realização das ações ou
rotinas multidimensionais de aprendizagem, conhecimento e pesquisa essenciais ao domínio da
lucidez, visando à evolução da consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo organização procede do idioma Francês, organiser, “tocar órgão”,
e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “órgão; dispor de forma a tornar apto
à vida; dotar de estrutura”. Apareceu no Século XVI. O termo estudo deriva do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; zelo; vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação;
profissão; doutrina; seita; escola; saga, gabinete de estudo; colégio; corporação”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autodisciplina nos estudos. 2. Autossistematização nos estudos.
3. Autorganização no aprendizado. 4. Autorganização em prol da cognição. 5. Autoplanejamento detalhista nos estudos.
Neologia. As 3 expressões compostas autorganização nos estudos, autorganização primária nos estudos e autorganização avançada nos estudos são neologismos técnicos da Autorganizaciologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização nos estudos. 2. Desorganização pesquisística.
3. Autodesestruturação da sapiência. 4. Perfeccionismo nos estudos. 5. Heterorganização.
Estrangeirismologia: a compreensão do ultradian rhythm para otimizar o aprendizado;
o warm-up effect; a progressão da autorganização nos estudos através do little by little; a utilização de mind maps; as to do lists.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância da autorganização para a Cogniciologia Evolutiva.
Citaciologia. Eis citação reflexiva associada ao tema: – Um país se faz com homens e livros (Monteiro Lobato, 1882–1948).
Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – Mais vale uma hora de sábio que a vida inteira de tolo.
Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, classificadas em 3 subtítulos, pertinentes ao assunto:
1. “Autorganização. Autorganização é otimização. Com peso e medida, governa-se
a vida”.
2. “Estudo. Como repetimos: estudo, eis tudo”. “O estudo da autevolução é constituído, no mínimo, de audição, debate, leitura, escrita e acumulação de dados”.
3. “Mentalsoma. Os artefatos do saber são alimentos para o mentalsoma”. “O mentalsoma comanda o psicossoma (Mens agitat molem)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal
da intelectualidade sadia; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a autorreeducação pensênica; o holopensene pessoal do autodomínio das emoções; a formação de holopensene propício aos
estudos.
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Fatologia: a autorganização nos estudos; a otimização dos estudos visando à evolução;
o desenvolvimento do mentalsoma na condição de protótipo da evolução; a acalmia mental preparando terreno para os estudos; o método qualificado de assimilação do conhecimento; o estudo
enquanto direito e dever das consciências; a realização pessoal através dos estudos; o amadurecimento da consciência e autocrescimento enquanto ser humano; a escola contribuindo para a formação moral, intelectual e ética dos educandos; o predomínio do mentalsoma, maturidade e discernimento, ante a emotividade; a aquisição da cosmovisão através do hábito diário de leitura, escrita e pesquisa; os trabalhos intelectuais norteando o enriquecimento mentalsomático; o estudo
sendo constante durante toda a evolução; a práxis da lucidez nas vivências humanas; o bom relacionamento com os pais e com os colegas evolutivos; a maximização da organização nos estudos
de modo a prever acontecimentos e evitar surpresas, assegurando a imperturbabilidade; o artifício
potencializador da pesquisa; a pesquisa sistematizada; o cronograma dos estudos; o aumento da
autocognição; a autocognição disciplinada; o cultivo da capacidade de memorizar; o desenvolvimento das memórias intrassomáticas com a prática dos estudos; a higiene do recinto; o descarte
de bagulhos energéticos; o estudo sendo profilaxia da depressão; o planejamento pela conscin da
própria existência, resultando em atos coesos, frutos das boas intenções e qualidade do autodiscernimento; a consecução dos megaêxitos finais; o estudo conduzindo à desperticidade; a transcendência do sistema de autorganização intrafisicológico; o progresso e propagação da autorganização nos estudos, em todos os níveis, tornando-se base da Serenologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autorganização
nos estudos definindo as companhias extrafísicas; a expansão da assistência extrafísica recebida;
a Baratrosfera sendo o dédalo da ignorância; a recuperação de cons; a blindagem e assepsia energética do ambiente de estudo; as extrapolações paradidáticas; as interrogações cognitivas das
Consciexes Livres (CLs); a conquista da liderança interassistencial pelo aprimoramento do
mentalsoma e da teática da Cosmoética; a preparação para a vida em comunex evoluída; a autorganização como repelente natural de assediadores; a conquista do amparo extrafísico de função;
a priorização evolutiva; a presença nos Cursos Intermissivos (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estudo-autevolução; o sinergismo autodeterminação-autorganização; o sinergismo autorganização espacial–autorganização consciencial; o sinergismo
autorganização existencial–realização satisfatória da proéxis; o sinergismo autorganização-amparabilidade; o sinergismo autorganização–priorização evolutiva; o sinergismo autorganização
ideativa–racionalidade máxima–holopensene do discernimento–maturidade consciencial; o sinergismo autorganização-assertividade-auteficácia; o sinergismo autorganização-parapercepção; o sinergismo autorganização–efeito intermissivo; o sinergismo homeostase holossomática–
–autorganização consciencial; o sinergismo planejamento-ação.
Principiologia: o princípio da autorganização evolutiva; o princípio da autorganização
proexológica; a aplicação do princípio da inteligência evolutiva (IE); o princípio de não haver
evolução sem educação; o princípio evolutivo do desenvolvimento mentalsomático; o estabelecimento do princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da racionalidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) qualificando a autorganização;
a pesquisa aplicada ao código pessoal de evolução.
Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de autexperiência; a teoria da otimização do tempo; a teática da vida humana organizada; a teoria do megafoco mentalsomático; a teoria do mentalsoma como sendo o paracorpo do autodiscernimento.
Tecnologia: a ampliação autocognitiva oriunda da sequência de experiências com a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autorganização nos estudos; a técnica de viver
evolutivamente; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica do autodidatismo; as técnicas do Conscienciograma.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Erudiciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito potencializador da autorganização; o efeito propulsor da autorganização para a realização da proéxis; os efeitos dos autopensenes na autorganização intrafísica;
os efeitos gratificantes da autorganização na memória; os efeitos pacificadores da autorganização evolutiva; os efeitos surpreendentes da autorganização na autoconfiança e na assertividade;
o efeito da autorganização sadia na vida alheia; o efeito da autorganização influenciando o autoposicionamento cosmoético; o efeito halo da organização pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses autorganizativas; as neossinapses decorrentes da
autorganização visando à obtenção de resultados benéficos nos estudos.
Ciclologia: a autolucidez quanto ao ciclo evolutivo de autorganização consciencial;
a autodisciplina no ciclo trabalhar-repousar; o ciclo autorganização psicomotora–autorganização energossomática–autorganização psicossomática–autorganização mentalsomática; o ciclo
autorganização–autossatisfação–autoprodutividade; o ciclo infindável da autorganização; o ciclo mentalsomático priorização-autorganização-produção-motivação.
Enumerologia: a autorganização extraconsciencial; a autorganização higiênica; a autorganização didática; a autorganização cognitiva; a autorganização emocional; a autorganização pensênica; a autorganização prioritária.
Binomiologia: o binômio estudo-lazer; o binômio autodidatismo–hábitos saudáveis;
o binômio autesforço-autevolução; o binômio autocognição-autevolução; a autorganização pelo
binômio fluxograma-cronograma; o binômio autopesquisa dos trafares–autorganização dos trafores; o binômio autorganização extraconsciencial–autorganização intraconsciencial; o binômio
autorganização–resultados positivos; o binômio autorganização-autossuperação; o binômio autorganização-autopesquisa.
Interaciologia: a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação
autorganização-autolucidez-autorreciclagem; a interação autorganização dos meios–qualificação dos fins; a interação autorganização-equilíbrio; a interação ortopensenidade–autorganização holopensênica; a interação temperamento-autorganização; a interação autorganização nos
estudos–desassédio mentalsomático.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento–autoconquistas evolutivas; o crescendo
concentração-foco-compreensão; o crescendo estudar-compreender-experimentar-vivenciar-compartilhar; o crescendo reeducação autopensênica–retilinearidade pensênica; o crescendo
educação formal–autodidatismo ininterrupto; o crescendo inteligência emocional–inteligência
mentalsomática–inteligência evolutiva; o crescendo psicossoma-mentalsoma.
Trinomiologia: o trinômio acumulação informacional–saturação intelectiva–expansão
mentalsomática; o trinômio autodiscernimento-autovivência-evolução; o trinômio discernimento–lucidez–bem estar; o trinômio disciplina-organização-racionalidade; o trinômio prioridade-continuísmo-megafoco; a vivência do trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização; o descarte do trinômio patológico autodesorganização-ansiosismo-impulsividade; o trinômio motivação-estratégia-autoconfiança.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorrupção-autorganização-autodesassédio; o polinômio autodeterminação-autorganização-autodomínio-automaturidade; o polinômio
autorganização–assertividade cosmoética–abnegação–desperticidade; o polinômio autorganização–autoconfiança–autodomínio–estabilidade energética; o polinômio autorganização-meta-ação-autorreciclagem-autoqualificação; o polinômio coragem discernidora–autorganização
pesquisística–linearidade mentalsomática–otimização proexológica; o polinômio vontade-intenção-definição-determinação-autorganização-neoconquista; o discernimento necessário no polinômio dúvida-hipótese-pesquisa-estudo-conclusão-ação; a autolucidez intelectual no polinômio
atenção-concentração-cognição-memória.
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Antagonismologia: o antagonismo estudo desassediador / estudo assediador; o antagonismo acídia / autorganização; o antagonismo autorganização / autodesorganização; o antagonismo autorganização / autodispersão; o antagonismo estudo pró-erudição / diversão pró-desleixo; o antagonismo estudar o desejado / estudar o necessário; o antagonismo autorreciclagem
/ autestagnação; o antagonismo educação convencional / reeducação autexemplificadora; o antagonismo inteligência evolutiva / ignorância evolutiva; o antagonismo autodidatismo / passividade intelectual; o antagonismo felicidade psicossomática / felicidade mentalsomática.
Paradoxologia: o paradoxo de a informática auxiliar à autorganização, mas também
poder levar à dispersividade consciencial; o paradoxo da conscin inteligente, mas autocorrupta;
o paradoxo cabeça cheia de pensamentos–vácuo intelectual.
Politicologia: a política da autorganização implantada na rotina pessoal desde a juventude; a política intelectual; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Mentalsomatologia; a lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB); a lei do maior esforço aplicada à autorganização nos estudos.
Filiologia: a autorganizaciofilia; a autorreeducaciofilia; a autorreciclofilia; a autevoluciofilia; a evoluciofilia; a mentalsomaticofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a autossuperação das fobias; a intelectofobia; a fobia impedindo mudanças
comportamentais e pensênicas; a reeducaciofobia; a autevoluciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do transtorno obsessivo compulsivo (TOC);
a eliminação da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome do déficit de atenção; a autossuperação das síndromes estagnadoras da evolução; a prevenção da síndrome da
apriorismose; a ultrapassagem da síndrome da preguiça mental; a profilaxia da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a autocorrupciomania; a mania de defender maus hábitos pessoais; a mania
de procrastinar hábitos evolutivos; a mania da desatenção impedindo o desenvolvimento dos estudos; a mania de pensenizar desordenadamente.
Mitologia: a autossuperação dos mitos quanto à intelectualidade pessoal; a eliminação
dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas; o mito da autoqualificação sem dedicação; o mito da evolução consciencial sem autesforço; o mito da falta de tempo encobrindo a ausência de foco; a eliminação dos mitos em geral através da vivência teática da IE; a libertação das
mitologias milenares pelo autoconhecimento teático organizado.
Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a prioroteca; a metodoteca; a ciencioteca; a administroteca; a cognoteca; a atencioteca.
Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Pensenologia; a Discernimentologia;
a Evoluciologia; a Autofocologia; a Experimentologia; a Lucidologia; a Autopesquisologia; a Autorreeducaciologia; a Autocogniciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista; o ser autorganizado; a pessoa de classe média; a conscin autocentrada.
Masculinologia: o intelectual; o reciclante; o intermissivista; o pesquisador; o inversor
existencial; o exemplarista; o evoluciólogo; o homem de ação; o administrador de ideias de ponta,
o sistemata; o atacadista consciencial; o polímata; o professor; o pensador; o erudito; o homem reflexivo; o autodecisor.
Femininologia: a intelectual; a reclicante; a intermissivista; a pesquisadora; a inversora
existencial; a exemplarista; a evolucióloga; a mulher de ação; a administradora de ideias de ponta;
a sistemata; a atacadista consciencial; a polímata; a professora; a pensadora; a erudita; a mulher
reflexiva; a autodecisora.
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Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationalis; o Homo
sapiens teaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens attentus;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autodidacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorganização primária nos estudos = o autoplanejamento e aplicação
de técnicas no campo do aprendizado formal e intrafisicalista; autorganização avançada nos estudos = o autoplanejamento e aplicação de técnicas no campo do aprendizado considerando a multidimensionalidade, as bioenergias e a pensenidade.
Culturologia: a cultura da produtividade intelectual interassistencial; a eliminação dos
idiotismos culturais desde a infância; a cultura da autorganização; a cultura do estudo; a cultura
mentalsomática; a cultura da autorreeducação; a cultura da otimização autevolutiva.
Técnicas. Segundo a Autorganizaciologia, eis, por exemplo, 24 posturas ou procedimentos técnicos otimizadores dos estudos, em ordem alfabética:
01. Abertismo. O estado de abertismo intelectual do pesquisador conduz à soltura mentalsomática, facilitando a amplitude da autoconsciencialidade, sem apriorismose, interiorose, conservantismo, mitificação, neofobia, misoneísmo, provincianismo ou normose, em todas as abordagens científicas das pesquisas realizadas.
02. Alimentação. A ingestão de determinados alimentos ajuda a memória, a atenção
e combate os radicais livres. O ovo, fonte de colina, produz o neurotransmissor acetilcolina importante para memória e aprendizado.
03. Autopesquisa. A avaliação da forma pessoal de estudo possibilita a identificação do
melhor método de aprendizado e promove o aperfeiçoamento contínuo.
04. Conscienciograma. O teste de autavaliação, conscienciograma, voltado para a mensuração ampla da maturidade consciencial, prepara o pesquisador para conhecer a realidade consciencial, o grau de Cosmoética alcançada, os atributos pessoais e o momento evolutivo, dinamizando o foco dos estudos da autevolução.
05. Curso Intermissivo. A ampliação das lembranças da autoparaprocedência cursista
prepara a conscin para a realização da megarreciclagem autevolutiva e consuma o foco nos estudos indispensáveis à persecução da proéxis e primordiais à intensificação da assistencialidade do
pesquisador.
06. Debates produtivos. A troca de experiências entre pesquisadores da Conscienciologia, com primazia da Cosmoeticologia e da inteligência evolutiva, proporciona espaço potencializador ao avanço da autoconscientização cosmológica.
07. Desconexão. Os aparelhos eletrônicos e as redes sociais, normalmente, viciam
e desviam a atenção. Ao estudar, eles devem estar distantes e desconectados para manter o foco
no ofício.
08. Dinâmicas. A participação nas dinâmicas parapsíquicas promove o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo consciencial, do auto e heterodesassédio, da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática, funcionando enquanto
arrimo do pesquisador empenhado com a autorganização nos estudos.
09. Duplismo. A aplicação da técnica da dupla evolutiva (DE) pelo casal de pesquisadores, homem e mulher, com base na união cosmoética e na prática da interassistencialidade, propicia a produção de gescons sinérgicas às proéxis pessoais e grupais, visando à conquista do compléxis a 2.
10. Estado vibracional. A prática do EV, antes e depois das sessões de estudo, ajuda na
blindagem energética do ambiente e na desassimilação das energias provenientes de evocações,
facilitando a conexão com os amparadores extrafísicos e o parapsiquismo mentalsomático.
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11. Exercícios. As atividades físicas são cruciais para a manutenção da saúde e do bem-estar. Durante os exercícios aeróbicos, são liberadas substâncias aliviadoras do estresse e controladoras da ansiedade.
12. Interesse. O hábito contínuo de estudo gera prazer natural. Com isso, o interesse por
essa atividade amplia-se, otimizando o aprendizado e desenvolvendo a intelectualidade.
13. Invéxis. A técnica da inversão existencial (invéxis) permite a aplicação de todo
o cabedal dos esforços holossomático, pensênico, autocrítico, evolutivo e cosmoético e do aprendizado haurido no dia a dia intrafísico no desencadear da maturidade consciencial, a fim de alcançar o completismo existencial.
14. Laboratórios. Os laboratórios conscienciológicos constituem base intrafísica propícia ao estabelecimento de conexão multidimensional destinada à dinamização da autopesquisa,
captação de verpons e reciclagens existenciais (recéxis), a partir da heurística do pesquisador,
com a resolução de problemas, análise de fatos e parafatos, e produção de neoverpons.
15. Manobras energéticas. Os cursos, a exemplo do 40 Manobras Energéticas, da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI), possibilita o conhecimento
de técnicas de manipulação das energias, permitindo ao pesquisador atingir a condição energética necessária à práxis pesquisística voltada à evolução consciencial.
16. Organização. A distribuição e organização de todo o material necessário na mesa
antes de iniciar o estudo evita distrações.
17. Otimização. O uso de instrumentos úteis para o registro das experiências e dos dados pesquisísticos, tais como planilhas, programas informáticos e gráficos, otimiza a organização
da pesquisa, escrita e dedução das hipóteses e resultados.
18. Parautobiografia. O registro, análise e estudo sistemático dos parafatos particulares
das fases intermissivas do pesquisador produz documentação hábil para atilada anamnese consciencial, permitindo a definição do autofoco pesquisístico.
19. Pausas. O cérebro foca em atividades, ininterruptamente, por 90 minutos. Após isso,
o rendimento e concentração decaem. Pausas entre 5 e 10 minutos potencializam o estudo.
20. Projeções. As projeções conscientes (PCs) proporcionam a experimentação das neoverpons da Conscienciologia, contribuindo para a vivência lúcida do princípio da descrença (PD)
e das autorreciclagens evolutivas racionais e lógicas, primordiais à evolução consciencial.
21. Respiração. A respiração correta e bem feita ajuda na acalmia mental e aumenta
a oxigenação do cérebro e dos tecidos.
22. Sono. As noites bem dormidas ajudam na concentração e fixação do conteúdo, além
de evitar a perda do foco no dia seguinte.
23. Tares. O comprometimento ao voluntariado consciencial, vinculado a grupo ou instituição empenhada na tarefa do esclarecimento (tares), com base no princípio da descrença, no
maxifraternismo, no antibelicismo e no Universalismo, conduz o pesquisador à estrutura cosmoética do maxiorganismo interassistencial.
24. Visita à Holoteca. As pesquisas elaboradas sob a primazia da Holotecologia ampliam substancialmente o domínio do pesquisador nas searas da Cognociologia e da Cosmovisiologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorganização nos estudos, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodidatismo: Parapedagogiologia, Neutro.
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07.
08.
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11.
12.
13.
14.
15.
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Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
Autorganização psicomotora: Autexperimentologia; Neutro.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A AUTORGANIZAÇÃO NOS ESTUDOS, ALIADA À LUCIDEZ
NAS VIVÊNCIAS COTIDIANAS, É MOLA PROPULSORA
FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO MENTALSOMÁTICO, INDISPENSÁVEL À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza-se das técnicas de autorganização nas
práxis pessoais multidimensionais de aquisição de conhecimento? Possui entendimento da magnitude dos estudos na autevolução?
Bibliografia Específica:
1. Ribeiro, Lair; Como Passar no Vestibular; revisor Umberto Figueiredo Pinto; 242 p.; 26 caps.; 9 citações;
165 enus.; 3 fotos; 20 x 14 cm; br.; Editora Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 108, 117, 127, 149, 197, 200, 201
e 217.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
234 a 236, 475, 634, 915, 963, 1.074 e 1.278.

S. E.
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AUTORGANIZAÇÃO PSICOMOTORA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorganização psicomotora é o planejamento, sistematização, antecipação, monitorização contínua, regulação sequencial e execução coordenada autoconsciente de atitudes, posturas, gestos, ações ou rotinas motoras essenciais à conscin lúcida na vida humana, tendo em vista a dinamização dos autodesempenhos recinológicos, verponogênicos e interassistenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo organização procede do idioma Francês, organiser,
“tocar órgão”, e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “órgão; dispor de forma a tornar apto à vida; dotar de estrutura”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh, de psykhé, “sopro; alma; ser vivo; pessoa”. Apareceu em cultismos a partir do Século XIX. A palavra motor vem do idioma Francês, moteur, e esta
do idioma Latim, motor, “que move”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Autodisciplina psicomotriz. 02. Esquema corporal organizado. 03.
Autodomínio psicomotor. 04. Autocondicionamento corporal consciente. 05. Reeducação dos
autorreflexos neurológicos. 06. Fixação da rotina motória. 07. Planejamento dos miniatos pessoais. 08. Mapeamento dos movimentos físicos pró-proéxis. 09. Hiperacuidade cinestésica. 10.
Qualificação da assinatura autopensênica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 53 cognatos derivados do vocábulo motor: aeromotor; antimotricidade; automotor; automotricidade; automotriz; autopsicomotor; autopsicomotricidade; bimotor; ciclomotor; contraeletromotriz; dinamotor; eletromotor; grafocromotricidade; grafomotora; hidromotor; ideomotor; isomotora; locomotor; locomotora; macromotor;
macromotora; macromotricidade; magnetomotor; maremotor; mareomotor; micromotricidade;
monomotor; motora; motorista; motorização; motorizada; motorizado; motorizar; motorneiro;
motricidade; motriz; nanomotor; neuropsicomotor; neuropsicomotora; neuropsicomotricidade;
oculomotor; oromotora; oromotricidade; paramotora; parapsicomotora; psicomotor; psicomotora; psicomotricidade; psicomotriz; quadrimotor; servomotor; trimotor; vasomotor.
Neologia. As 4 expressões compostas autorganização psicomotora, autorganização psicomotora doméstica, autorganização psicomotora profissional e autorganização psicomotora
verponogênica são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Autodesorganização psicomotriz. 02. Inépcia psicomotora.
03. Automatismo mecânico. 04. Autocondicionamento corporal inconsciente. 05. Reflexos neurológicos entrópicos. 06. Práticas psicomotoras aleatórias. 07. Miniatos pessoais espontâneos.
08. Destrambelhamento psicomotor antiproexológico. 09. Ignorantismo cinestésico. 10. Assinatura pensênica cacoborrada.
Estrangeirismologia: o deficit motor; o feedback psicomotor; o fast forward psicomotor; o aparato sensorium; o modus operandi somático técnico; a neoperformance psicomotora;
o upgrade da automanifestação intrafísica; o Proexarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à percepção cinestésica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: Psicomotricidade: cognição, ação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicomotricidade; a autorretilinearidade pensênica; os praxipenses; a praxipensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes;
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a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cuidados com a contraparte
motora da assinatura pensênica pessoal.
Fatologia: a autorganização psicomotora; a autorreeducação psicomotora; a atenção sustentada nos próprios movimentos físicos; a somatognosia; a motricidade voluntária técnica;
o controle produtivo do sistema nervoso somático; as autopredisposições psicomotoras genéticas;
as autopredisposições psicomotoras paragenéticas; a habilidade na aplicação fecunda das diferentes modalidades de coordenação motora; a propriocepção; a inteligência psicomotora; a inteligência corporal-cinestésica; o rastreio do automatismo psicomotriz pessoal; o controle do devaneio durante as atividades físicas repetitivas; a eliminação do estabanamento entropizante da automanifestação; a evitação dos miniacidentes domésticos; a diminuição do envolvimento em miniacidentes automobilísticos; o miniacidente funcional zero; a campanha pró-desperticidade de
redução dos miniacidentes pessoais; a mensuração dos miniacidentes físicos pessoais; a profilaxia
dos miniassédios advindos da autodesorganização psicomotora; a lucidez no momento do surgimento dos fatores distrativos intervenientes na rotina motora pessoal; a localização exata para os
objetos pessoais dentro da própria residência; a dedicação na medida certa de tempo e atenção às
tarefas braçais; as automanifestações imprescindíveis pelo cerebelo; os exercícios físicos indispensáveis à manutenção da saúde física; a antiacídia; a rendição calculada às exigências corporais; a biofilia profícua; a evitação da imaturidade de só querer viver pelo paracérebro (mundo
mental) quando ainda na vida humana; a interação lúcida com a Materiologia; os deslocamentos
inevitáveis na dimensão humana; a repetição paciente dos mesmos atos, por vezes, anos a fio;
a readaptação ao ritmo lento das próprias ações na dimensão intrafísica; a antiafobação; a antimpulsividade; a supressão da ansiedade de fundo; o ato de pensar antes de agir; o domínio do autotaquipsiquismo na intrafisicalidade; a taquirritmia funcional da conscin; a hiperatividade sadia;
a importância de decorar os próprios atos; o estabelecimento de rotinas motoras sadias; a mudança periódica das rotinas motoras para evitar o automatismo; a manutenção renovadora dos
hábitos e procedimentos motórios saudáveis; o uso inteligente das máquinas modernas redutoras
da automotricidade; o autocondicionamento psicomotor; o autodescondicionamento psicomotor;
o contracondicionamento psicomotor; a recin psicomotora; a oromotricidade; o capricho na redação de qualquer texto manuscrito; a caligrafia harmônica; a grafomotricidade; as horas diárias do
escritor em frente ao computador; o autodomínio somático verponológico; a gestualidade na medida certa; o histrionismo gestual interassistencial paradidático; o manual de utilização do próprio
soma; o predomínio do cérebro sobre o cerebelo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a movimentação
básica das energias conscienciais (ECs); a expansão das energias conscienciais pela psicomotricidade autoconsciente; o autodomínio psicomotor da conscin parapsíquica ao permitir outra consciência comandar o próprio soma; a psicografia; a psicofonia; a possessão benigna; a parapsicomotricidade da conscin projetada pelo psicossoma; a pangrafia; a conação; a voliciolina.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo córtex cerebral-cerebelo-psicomotricidade; o sinergismo
monitorização autopensênica–monitorização proprioceptiva; o sinergismo etológico; o sinergismo entre a mente sã e o corpo sadio; o sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis; o sinergismo rotina psicomotora–rotina bioenergética; o sinergismo da omnipesquisa pessoal; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio da primazia do cérebro sobre o cerebelo; o princípio da repetição cosmoética evolutiva; o princípio do utilitarismo somático; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à autopsicomotricidade;
o código pessoal de conduta proexogênica.
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Teoriologia: a teoria da autorganização; a teoria da genialidade psicomotriz; as teorias
da Psicomotricidade.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil; a técnica do detalhismo aplicada ao
corpo-máquina; a técnica do detalhismo aplicada à casa-máquina; a técnica do detalhismo aplicada ao escritório-máquina; a técnica da expansão das energias conscienciais; as técnicas de evitação do enfado das atividades motoras; a técnica de desorganizar reorganizando os ambientes
por onde se passa; a técnica da rotina psicomotora proexológica.
Voluntariologia: o voluntariado braçal; o voluntariado intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Acomplamentarium; o laboratório conscienciológico
da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; a residência
pessoal proexogênica transformada em laboratório conscienciológico autevolutivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicomotricidade; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito desestabilizador das emoções sobre a autopsicomotricidade; o efeito ansiolítico do autodomínio psicomotor; os efeitos dos autopensenes na autorganização intrafísica; a eliminação dos efeitos da heterodesorganização na autorganização; os efeitos da rotina
psicomotora no desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Neossinapsologia: as neossinapses visomotoras; as neossinapses psicomotoras; as neossinapses locomotoras; as neossinapses grafomotoras; as neossinapses oromotoras; as neossinapses psicomotoras advindas do autodesenvolvimento parapsíquico; as paraneossinapses da interação interveicular.
Ciclologia: o ciclo autorganização psicomotora–autorganização energossomática–autorganização psicossomática–autorganização mentalsomática.
Enumerologia: a acinesia; a apraxia; a ataxia; a autocinesia; a bradicinesia; a discinesia; a sincinesia.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio vontade-movimento; o binômio
retroação-proação; o binômio trabalho intelectual–trabalho braçal; o binômio conscin desorganizada–conscin acidentogênica; o binômio euforin indomada–predisposição a acidentes; o binômio pensar rápido–agir calmamente.
Interaciologia: a interação corpo-cérebro-Mesologia; a interação intenção-neurônio-músculo; a interação percepção-ação; a interação atenção somática–atenção autopensênica;
a interação emoção-macromotricidade (tremor nas pernas); a interação emoção-micromotricidade (tremor manual); a interação emoção-oromotricidade (gaguejar).
Crescendologia: a eliminação da automanifestação do crescendo ansiedade-afobação-distração-hipomnésia-esquecimentos; o crescendo patológico distração automotriz–miniacidentes rotineiros–acidentes graves eventuais–macro-PK destrutiva; o crescendo autorganização psicomotora–autorganização energossomática; o crescendo miniatos coordenados–rotina psicomotora fixada; o crescendo evolutivo ambilevismo–monodestrismo–ambidestrismo–prescindência
das mãos.
Trinomiologia: o trinômio visão-memória-movimento; o trinômio marcha autoconsciente–postura ergonômica–autexpressão corporal sadia; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio autorganização-detalhismo-exaustividade.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio macromotricidade-micromotricidade-oromotricidade-grafomotricidade.
Antagonismologia: o antagonismo Cerebelologia / Paracerebrologia; o antagonismo
dispraxia / praxia; o antagonismo autolucidez / automatismo; o antagonismo ideação / ação;
o antagonismo autorganização / heterodesorganização.
Politicologia: a intelectocracia; o mandarinato.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autorganização psicomotriz.
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Filiologia: a biofilia; a conscienciofilia; a somatofilia; a tecnofilia; a autopesquisofilia;
a recexofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a cinesiofobia; a ambulofobia; a basofobia; a grafofobia; a motorfobia;
a disciplinofobia; a somatofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do deficit de atenção; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da
mesmice; a síndrome de Tourette; as síndromes compulsivas.
Maniologia: a dromomania; a riscomania.
Mitologia: os mitos behavioristas; o mito da quadridimensionalidade; o descarte dos
mitos eletronóticos.
Holotecologia: a bioteca; a somatoteca; a cognoteca; a laboroteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autorganizaciologia; a Psicomotricidade; a Psicomiologia; a Praxiologia; a Cerebelologia; a Somatologia; Intrafisicologia; a Etologia;
a Conscienciometrologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cerebelar; a personalidade psicomotriz; a conscin eletronótica;
a conscin cerebral; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin taquipsíquica;
a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o voluntário; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação; o exemplarista; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o verbetógrafo; o escritor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o macrossômata; o reciclante existencial; o inversor existencial; o proexista; o atacadista consciencial;
o intelectual-operário.
Femininologia: a voluntária; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exemplarista; a autodecisora; a intermissivista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a verbetógrafa; o escritora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a macrossômata; a reciclante existencial; a inversora existencial; a proexista; a atacadista consciencial;
a intelectual-operária.
Hominologia: o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens laborans;
o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorganização psicomotora doméstica = o estabelecimento das rotinas
psicomotoras relativas aos deslocamentos dentro da própria casa; autorganização psicomotora
profissional = o estabelecimento das rotinas psicomotoras relativas ao exercício da profissão pessoal; autorganização psicomotora verponogênica = o estabelecimento das rotinas psicomotoras,
no voluntariado conscienciológico, favorecedoras à produção ou concepção de verdades relativas
de ponta.
Culturologia: a cultura da autopsicomotricidade produtiva.
Autocogniciologia. Pelos princípios da Psicomotricidade, a movimentação voluntária
técnica, calculada, sem impulsividade, peculiar do Homo sapiens sapiens, envolve, além da aptidão motora pessoal, a aplicação prática de diversos processos cognitivos, ao modo destes 10, dispostos a seguir na ordem funcional:
01. Apreensão. A identificação da situação ou contexto extraconsciencial.
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02. Intenção. A intencionalidade ou motivação pessoal para a automotricidade.
03. Resposta. A seleção da resposta motora adequada à automotivação.
04. Planejamento. A determinação do roteiro, do tempo, da velocidade e da cadência da
motricidade pessoal.
05. Antecipação. A representação mental prévia ao ato motor.
06. Decisão. A decisão de iniciar o processo da forma escolhida.
07. Movimentação. A consecução do movimento propriamente dito.
08. Atenção. A sustentação da atenção aos próprios movimentos enquanto executados.
09. Monitorização. O acompanhamento do curso da motricidade pessoal.
10. Regulação. A estimação das consequências, os ajustes e as reações aos imprevistos.
Autoconscienciometrologia. O nível de organização psicomotora da conscin poder ser
avaliado, por exemplo, pela frequência destas 20 situações problemáticas ou miniacidentes, passíveis de ocorrerem no próprio holopensene doméstico, expostas na ordem alfabética:
01. Barba. Os cortes faciais do homem ao se barbear.
02. Bebida. Os engasgos ao ingerir o líquido apressadamente.
03. Calça. A perda do equilíbrio ao vestir ou despir a calça.
04. Chinelo. As escapadas do chinelo.
05. Copos. Os copos quebrados durante as lavagens das louças.
06. Depilação. Os talhos nas pernas da mulher ao se depilar.
07. Hematomas. Os pequenos hematomas no corpo devido ao choque com a mobília.
08. Mãos. As microlesões manuais de causas diversas.
09. Meia-calça. Os desfiamentos das meias-calça da mulher.
10. Objetos. Os esquecimentos de objetos em locais ignorados.
11. Pés. As topadas com os dedos dos pés nos cantos e quinas da casa.
12. Pet. As pisadas e tropeços no gato ou no cachorro de estimação.
13. Portas. As abalroadas nas portas.
14. Refeição. As quedas de migalhas das refeições fora do prato.
15. Reparos. Os reparos caseiros mal acabados.
16. Residentes. As trombadas com o parceiro ou outros coabitantes.
17. Roupa. As sujeiras acidentais nas roupas recém-vestidas.
18. Sabonete. Os escorregões do sabonete para o chão do boxe do chuveiro.
19. Tampa. As caídas da tampa da pasta dental no ralo da pia.
20. Tinta. As mãos sujas com a tinta da caneta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorganização psicomotora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
02. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
04. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
05. Conação: Voliciologia; Neutro.
06. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
07. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
08. Escala perceptiva das consciências: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Mão: Manossomatologia; Neutro.
10. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
11. Nomadismo consciencial: Comunicologia; Neutro.
12. Prescindência das mãos: Manossomatologia; Homeostático.
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13. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
14. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
15. Soma: Somatologia; Neutro.

A AUTORGANIZAÇÃO PSICOMOTORA É PROCEDIMENTO
PRIORITÁRIO DA CONSCIN LÚCIDA EMPENHADA EM OTIMIZAR E MINIMIZAR O TEMPO DESPENDIDO COM AS ROTINAS MOTORAS INDISPENSÁVEIS À INTRAFISICALIDADE.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, qual percentual da automotricidade é de fato
indispensável à consecução da autoproéxis? Você já possui rotinas psicomotoras técnicas?
Bibliografia Específica:
1. Fonseca, Vitor; Psicomotricidade e Neuropsicologia: Uma Abordagem Evolucionista; 220 p.; 4 caps.;
4 fluxogramas; 14 ilus.; 2 tabs.; 135 refs.; 21 x 14 cm; br.; Wak; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 14, 15, 22, 29, 138, 140
e 165.
2. 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.
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.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página
1.007.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 515.
5. 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 335, 514 e 584.

M. H.
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AUTORIDADE CONSCIENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoridade consciencial é a condição de ascendência exemplarista da
conscin, homem ou mulher, lúcida, quanto ao emprego das bioenergias, do autodiscernimento
e da Cosmoética, na qualidade de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autoridade deriva do idioma Latim, auctoritas, “cumprimento;
consecução; testemunho; parecer; nome importante; autoridade”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Referência consciencial. 2. Representação consciencial. 3. Liderança interassistencial. 4. Liderança cosmoética. 5. Exemplarismo consciencial. 6. Polarização
consciencial. 7. Epicentrismo consciencial. 8. Sumidade consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas autoridade consciencial, autoridade consciencial
individual e autoridade consciencial coletiva são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Liderança anticosmoética. 2. Exemplarismo antievolutivo. 3. Autoridade despótica. 4. Ignorantismo consciencial.
Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; o expert consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Competência
significa autoridade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a retilinearidade autopensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a autoridade consciencial; a autoridade perante si mesmo; a autoridade perante as consciências enfermas; a profilaxia da manipulação consciencial; a promoção da auto e heterodignidade consciencial; o domínio da vontade embasando a evolução consciencial; a priorização da inteligência evolutiva (IE); o compromisso do intermissivista lúcido com a tares; a atitude
pró-proéxis; a retribuição dos aportes existenciais; a gratificação cosmoética na abertura de Instituição Conscienciocêntrica (IC); as infiltrações cosmoéticas; a conversa tarística desassediante;
a coragem no enfrentamento tarístico; a itinerância conscienciológica ampliando a tarefa do esclarecimento (tares); a defesa de verbete no Tertuliarium; a promoção de aulas, cursos e palestras
conscienciológicos; a publicação de gestações conscienciais (gescons) e da megagescon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identidade extra; a projeção consciente (PC) de qualidade elevada; a autoridade consciencial ratificada pelas energias conscienciais (ECs), conquistada pelo sangue e o suor ao longo da seriéxis, anulando quaisquer contestações; a dissipação de bolsões baratrosféricos; a reconciliação com desafetos do passado no encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais; a preparação durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, gabaritando
a consciência na tares; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a prática diária da tenepes; a conquista
da ofiex pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade consciencial; o sinergismo
energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo fôrma holopensênica–força presencial;
o sinergismo autoridade consciencial–assistido; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço
perseverante; o sinergismo vontade-determinação; o sinergismo boa intenção–autodiscernimento
evolutivo.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da qualificação da intenção assistencial; o princípio de a evolução ser
a qualificação cosmoética das próprias ECs; o princípio da assertividade evolutiva; o princípio
da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o Código Grupal de Cosmoética
(CGC) objetivando qualificar a interassistencialidade grupocármica.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da holomaturidade consciencial; a teoria evolutiva através da interasssistencialidade.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral;
a técnica da assim e desassim; a técnica da verbação pessoal; a técnica da impactoterapia cosmoética; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético; os voluntários epicentros interassistenciais lúcidos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária; o efeito homeostático do equilíbrio das ECs; o efeito libertador do uso bem intencionado das ECs; os efeitos dos autesforços
evolutivos; os efeitos da força presencial; os efeitos evolutivos da Cosmoeticologia; os efeitos das
práticas diárias da tenepes após duas décadas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela intercooperação interconsciencial
multidimensional; as neossinapses obtidas pela vivência da interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo evolutivo interassistencial; o ciclo da reeducação e qualificação interassistencial; o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo alternante
assistente-assistido; o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial; o ciclo vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a autoridade consciencial em intermissivistas; a autoridade consciencial
em projeção consciente; a autoridade consciencial em infiltração cosmoética; a autoridade consciencial em Ampararologia; a autoridade consciencial em proéxis; a autoridade consciencial em
tenepes; a autoridade consciencial em ofiex.
Binomiologia: o binômio responsabilidade interassistencial–exemplarismo pessoal;
o binômio evolução consciencial–interassistencialidade; o binômio inteligência evolutiva–autodiscernimento cosmoético; o binômio teática-verbação; o binômio autossuficiência-interdependência; o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação assistente–assistido–amparador–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação tenepessista–amparador de função; a interação fatos-parafatos; a interação Socin-Sociex; a interação multidimensional onipresente; a interação percepções-parapercepções; a interação assertividade cosmoética–ampliação do parapsiquismo.
Crescendologia: o crescendo interassistencial identificação da demanda–autorreflexão–ato interassistencial; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o cres-
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cendo estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex pessoal; o crescendo minipeça–maxipeça
do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão interassistencial; o trinômio autoconfiança-autodeterminação-autocontrole; o trinômio reflexão-decisão-ação.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autexperimentação-autodiscernimento-interassistência; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio paradigma consciencial–posicionamento cosmoético–prioridades evolutivas–ações interassistenciais; o polinômio intenção-parapercepção-autolucidez-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo intimidação intencional / autoridade moral; o antagonismo autoridade consciencial / autoridade despótica; o antagonismo interassistencialidade
/ antifraternidade; o antagonismo liderança mentalsomática / liderança somática; o antagonismo
Cosmoética / Anticosmoética; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo intenção de ajudar / intenção de manipular.
Paradoxologia: o paradoxo de a verpon ser capaz de produzir estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo.
Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a intencionofilia; a neofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a energofobia; a evoluciofobia; a liderofobia; a neofobia;
a parapsicofobia; a voliciofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a epicentroteca;
a evolucioteca; a parapsicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Presenciologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o completista; o conscienciômetra; o macrossômata; o epicon lúcido; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a completista; a conscienciômetra; a macrossômata; a epicon lúcida; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens offiexista; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoridade consciencial individual = a do intermissivista atuante nas atividades da Conscienciologia e promovendo a tares; autoridade consciencial coletiva = a do grupo
de consciências das Cognópolis epicentrando as pesquisas conscienciológicas.
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Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da megafraternidade multidimensional; a cultura da evolução 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 autoridade consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Aura intimidante: Presenciologia; Neutro.
04. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
05. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Benemerência: Assistenciologia; Neutro.
07. Binômio resiliência-exemplarismo: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Poder da verdade: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Prevalência evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
15. Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A INTERASSISTÊNCIA COSMOÉTICA É O CAMINHO PRÁTICO PARA SE ALCANÇAR PATAMARES EVOLUTIVOS EDIFICANTES. DA QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DA INTERASSISTENCIALIDADE SURGE A AUTORIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se autoridade consciencial? Em caso
afirmativo, quais os ganhos pró-evolutivos alcançados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo;
11 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2008; página 63.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 273.

G. C.
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AUTORIDADE FEMININA COSMOÉTICA
(GINOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoridade feminina cosmoética é a credibilidade meritória da conscin
mulher conquistada pelo estilo de liderança aglutinadora, resultante das intermitentes vivências,
ao longo da seriéxis, com predomínio da condição ginossomática de temperamento pacífico, força
presencial sadia e teática explícita, servindo de exemplo interassistencial às demais consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra autoridade deriva do idioma Latim, auctoritas, “cumprimento;
execução; conselho; parecer; testemunho; atestação; nome importante; autoridade”. Surgiu no Século XIII. O termo feminina provém igualmente do idioma Latim, femininus, “caráter próprio da
mulher; feminino”. Apareceu no Século XV. O vocábulo cosmos vem 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. A palavra
ética deriva do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”,
e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Autoridade feminina interassistencial. 02. Liderança feminina cosmoética. 03. Liderança ginossomática cosmoética. 04. Influência feminina sadia. 05. Força feminina exemplarista. 06. Força presencial feminina amparadora. 07. Confiabilidade ginossomática evolutiva. 08. Poder feminino interassistencial. 09. Epicentrismo feminino. 10. Autoridade
feminina tarística.
Neologia. As 4 expressões compostas autoridade feminina cosmoética, autoridade feminina cosmoética mínima, autoridade feminina cosmoética média e autoridade feminina cosmoética máxima são neologismos técnicos da Ginossomatologia.
Antonimologia: 01. Autocracia feminina. 02. Poder matriarcal. 03. Manipulação feminina. 04. Força de mulher machista. 05. Liderança de mulher-macho. 06. Autoridade masculina.
07. Liderança masculina. 08. Liderança androssomática. 09. Influência masculina. 10. Modelo
militar masculino.
Estrangeirismologia: a mulher strong profile; a Chief Executive Officer (CEO).
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao emprego dos aportes multiexistenciais à neoidentidade proexológica feminina.
Citaciologia: – Não nascemos mulheres, transformamo-nos em mulheres (Simone de
Beauvoir, 1908–1986).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal característico da ginossomática; os ginopensenes;
a ginopensenidade; o holopensene do profissionalismo feminino; o holopensene interassistencial;
o holopensene da maxifraternidade; o holopensene da força presencial; o holopensene do epicentrismo consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade ginossomática; o holopensene feminino
atrator.
Fatologia: a autoridade feminina cosmoética; a respeitabilidade advinda da força ginossomática produtiva; as mulheres cuidadoras; as mulheres educadoras; as mulheres cientistas; as
mulheres inventoras; os movimentos pela autonomia da mulher; a sensibilidade feminina; o temperamento fraterno; o sexto sentido; a superação dos emocionalismos; a autonomia afetiva na mulher; a mulher amiga da mulher; a autossuperação quanto às futilidades femininas; o autesforço na
busca do equilíbrio entre feminilidade, liderança e intelectualidade; a polivalência feminina;
a maior propensão à atenção dividida devido às múltiplas tarefas; o desenvolvimento das múltiplas inteligências; o senso de humanidade; a maturidade física e psicológica advinda mais cedo
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na mulher; o ato de saber lidar com as alterações hormonais específicas do corpo da fêmea; o ego
feminino sadio utilizado estrategicamente nos processos pela paz na mediação grupal; a sedução
cosmoética feminina na aglutinação de pessoas em prol de trabalho maior; a sabedoria secreta da
mulher; o bom humor desassediador; a empatia característica da mulher; o acolhimento da maternagem cosmoética; a elegância discreta feminina; a interassistencialidade; a maturidade da mulher nas interrelações; as nuanças da programação existencial da consciência portadora de ginossoma.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a força presencial
feminina; a complexidade parafisiológica do ginossoma; os atributos femininos fixados na paragenética; o ginossoma como portal interdimensional ressomático; o autoparapsiquismo lúcido;
a instalação do campo bioenergético pela mulher; as energias acolhedoras; o ginomacrossoma;
o resgate da paraidentidade feminina; a autorresponsabilidade evolutiva feminina; a compreensão
do Paradireito pela mulher; o paradever relativo ao estar mulher; a acessibilidade multidimensional; a socorrista extrafísica nas grandes calamidades; a equipex técnica de paravisual feminino;
o extrapolacionismo da mulher nos paracontatos magnos compreendendo, por exemplo, a maxifraternidade; a representatividade feminina multidimensional nas ações parapolíticas visando
o melhor para todos; a desperticidade feminina; a serenidade na liderança da amparadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo feminilidade-liderança; o sinergismo intenção-feminilidade-autossustentabilidade; o sinergismo amparadora-amparanda; o sinergismo ginomacrossoma energético–Central Extrafísica de Energia (CEE).
Principiologia: o princípio da liderança afetivo-interassistencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio básico da maxifraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso das energias conscienciais; o código do exemplarismo pessoal (CEP) aplicado ao uso da liderança; o código grupal
de Cosmoética (CGC) embasando os critérios da interassistencialidade grupal.
Teoriologia: a teoria das formas de liderança feminina; a teoria da otimização dos
recursos conscienciais; a teoria da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica dos reprocessamentos energéticos e emocionais na otimização da
liderança feminina; a técnica da pacificação íntima; a técnica da estética como isca assistencial
lúcida; a técnica do epicentrismo consciencial nas dinâmicas parapsíquicas do CEAEC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: o efeito da autoridade feminina cosmoética no aumento da motivação das
consciências; o efeito halo das ECs fraternas e do sorriso aberto nos processos da interassistência; o efeito assertivo da autaceitação da conscin em corpo de mulher.
Ciclologia: o ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação emocional; o ciclo circunstancial proéxico ginossoma-androssoma.
Enumerologia: a autoridade matriarcal; a autoridade feminina formal; a autoridade feminina eleita; a autoridade feminina natural; a autoridade feminina energética; a autoridade feminina intelectual; a autoridade feminina na dupla evolutiva.
Binomiologia: o binômio feminilidade-megafraternidade.
Interaciologia: a interação yin-yang; a interação autenticidade consciencial–confiança
interpessoal; a interação corpo feminino–energossoma–psicossoma–mentalsoma; a interação inteligência hormonal da mulher–evolutividade; a interação minipeça ginossomática lúcida– Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação concessão cosmoética da mulher–
–desassedialidade.
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Crescendologia: o crescendo forma-conteúdo-confor; o crescendo maternagem-fraternismo-maxifraternismo; o crescendo saber ser–saber estar.
Trinomiologia: o trinômio inteligência feminina–força presencial–epicentrismo.
Polinomiologia: o polinômio empatia–cordialidade–bom-tom–candura; o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconsciencial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva; o polinômio holobiografia-retroidentidades-retrossomas-neossoma.
Antagonismologia: o antagonismo Verbaciologia Feminina / verborragia feminina;
o antagonismo autoridade verbaciológica / prepotência argumentativa; o antagonismo autoridade consciencial / autoridade despótica; o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo reconhecimento extrafísico / estrelato intrafísico; o antagonismo dirigir pessoas / incluir pessoas; o antagonismo feminilidade / femismo.
Paradoxologia: o paradoxo delicadeza-firmeza; o paradoxo de a consciência não ter
sexo na própria essência e mesmo assim determinadas consciências supervalorizarem o gênero;
o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo paragenético androtemperamento
no ginossoma e ginotemperamento no androssoma.
Politicologia: a discernimentocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: o acolhimento feminino catalisando a lei da megafraternidade.
Filiologia: a ginofilia.
Fobiologia: a ginofobia; a liderofobia.
Maniologia: a evitação lúcida da iconomania pelo corpo feminino.
Mitologia: o mito do sexo frágil.
Holotecologia: a ginoteca; a geneticoteca; a epicentroteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a historioteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Ginossomatologia; a Epicentrologia; a Despertologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Paradireitologia; a Maxiproexologia; a Parassemiologia; a Parafisiologia; a Parageneticologia; a Fisiologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade feminina líder; a conscin pacificadora; a conscin javalínica; a conscin cooperadora; a conscin atratora cosmoética; o ser interassistencial; o ser desperto;
a minipeça interassistencial.
Masculinologia: o líder fraterno; o homem maduro, adulto; o escritor; o professor;
o agente retrocognitor; o projetor lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o tenepessista;
o proexólogo; o inversor; o reciclante; o amparador; o cosmovisiologista; o epicon lúcido; o paradireitista; o paradiplomata; o conviviólogo; o parafisiologista; o andromacrossomata; o desperto;
o orientador evolutivo; o serenão.
Femininologia: a líder fraterna; a mulher madura, adulta; a escritora; a professora;
a agente retrocognitora; a projetora lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a tenepessista;
a proexóloga; a inversora; a reciclante; a amparadora; a agente diplomática brasileira Aracy de
Carvalho Guimarães Rosa (1908–2011); a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004);
a enfermeira britânica Florence Nightingale (1820–1910); a teórica política alemã Hannah Arendt
(1906–1975); a matemática e filósofa Hipácia de Alexandria (370–415); a escritora e ativista política britânica Katherine Wilson Sheppard (1847–1934); a médica francesa Marie Curie (1867–
–1934); a médica e pedagoga italiana Maria Montessori (1870–1952); a neurologista e nobelista
italiana Rita Levi-Montalcini (1909–); a política francesa Simone Veil (1927–); a ambientalista
queniana Wangari Maathai (1940–); a cosmovisiologista; a epicon lúcida; a paradireitista; a paradiplomata; a convivióloga; a parafisiologista; a ginomacrossômata; a desperta; a orientadora evolutiva; a Serenona.
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Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens materpensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoridade feminina cosmoética mínima = a epicon; autoridade feminina
cosmoética média = a desperta; autoridade feminina cosmoética máxima = a Serenona.
Culturologia: a cultura da solidariedade feminina, foco na garantia do bem-estar coletivo; a cultura de manter ambientes baseados na interconfiança e na transparência (glasnost).
Taxologia. Sob a ótica da Ginossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
categorias relevantes no universo da autoridade feminina cosmoética:
01. Assistenciologia: o senso inato de doação.
02. Comunicologia: a predisposição sadia do laringochacra.
03. Conviviologia: a habilidade no acolhimento das consciências.
04. Fisiologia: o soma da mulher enquanto receptor de somas.
05. Gesconologia: a priorização evolutiva da gescon mentalsomática.
06. Mentalsomatologia: a hiperacuidade feminina.
07. Parafisiologia: a ectoplasmia da mulher.
08. Presenciologia: a força presencial feminina.
09. Sexossomatologia: o holorgasmo na mulher.
10. Somatologia: a TPM dominada.
Amparadoras. No âmbito da Amparologia, eis 4 autoridades conscienciais cosmoéticas,
consciexes com paravisual feminino, podendo servir de exemplo às consciências portadoras de
ginossoma atentas à benignidade do uso de ferramentas interassistenciais: Aragonesa, Eliotis,
Rose Garden e Veronesa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoridade feminina cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
06. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
11. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
12. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
13. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
14. Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.
15. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.
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A AUTORIDADE FEMININA COSMOÉTICA REVELA A TRAJETÓRIA DA CONSCIÊNCIA PACÍFICA E MAXIFRATERNA,
MEGAFOCADA NO MELHOR PARA TODOS, TRANSCENDENDO A ÉPOCA, O GÊNERO, A IDADE E A FISIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade da influência positiva da
autoridade feminina cosmoética, nos dias atuais? Você é ou conhece exemplo de consciência
apresentando esse trafor? Quais as repercussões disso em você?
Bibliografia Específica:
1. Balzac, Honoré de; Cristo Espera por ti; Edição Crítica Comentada por Osmar Ramos; 370 p.; 76 caps.; 3 índices; 1 tab.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 21 a 29, 192 a 194
e 339 a 342.
2. Frankel, Lois P.; See Jane Lead; 194 p.; 9 caps.; 30 enus.; 1 gráf.; 4 ilus.; 3 organogramas; 12 tabs.; 6 testes; 23 x 16 cm; br.; Gente; São Paulo, SP; 2007; páginas 19 a 39.
3. Jackson, Brad; & Parry, Ken; A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Leadership; 232 p.; 7 caps.; 33 citações; 22 filmografias; 1 índice; 272 refs.; 1 apênd.; 20 x 12 cm; br.; Bookman;
Porto Alegre, RS; 2010; páginas 45 a 61, 160 a 170 e 176 a 196.
4. Maathai, Wangari; Inabalável; 376 p.; 13 caps.; 25 ilus.; alf.; 23 x 16 cm; Nova Fronteira; Rio de Janeiro,
RJ; 2007; página 375.
5. Papalia, Diane E.; & Olds, Sally Wendkos; Desenvolvimento Humano; 684 p.; 18 caps.; 52 tabs.; glos. 497
termos; ono.; 28 x 21 x 4,5 cm; br.; 7ª Ed.; Artes Médicas Sul; Porto Alegre, RS; 2000; páginas 600 a 602 e 636 a 639.
6. Touraine, Alain; Le Monde des Femmes; 208 p.; 10 caps.; 4 citações; 148 refs.; 1 índice analítico; 23 x 16
cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; páginas 116 a 121.
7. 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 132 a 151.
8. Idem; Manual da Proéxis; 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 49 a 51.
9. Woolf, Virgínia; Um Teto Todo seu; 144 p.; 6 caps.; 16 citações; glos. 170 termos; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.;
Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 27 a 64, 71 a 87 e 114 a 124.
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AUTORRACIOCINOFILIA
(AUTORRACIOCINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorraciocinofilia é a vocação natural da conscin, adquirida em múltiplas vidas humanas prévias, capaz de conduzir todos os autesforços confluentes para a evolução
consciencial, prioritária, assentada no bom humor e no bem-estar da comunicabilidade interassistencial permanente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo raciocínio vem do idioma Latim, ratiocinium, “cálculo;
avaliação”, e este do verbo ratiocinari, “raciocinar; calcular; contar; avaliar; ponderar; apreciar;
estimar”, derivado de ratio, “cálculo; conta; razão; registro; medida; inteligência; tino; juízo; bom
senso; método; regra; modo de pensar; argumento; relação; trato; disposição; regularidade; alvo;
mira; interesse”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição, filia, provém do
idioma Grego, philos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”.
Sinonimologia: 1. Autodiscernimentofilia. 2. Autologicofilia. 3. Gosto pela reflexão.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo Raciocinologia: Antirraciocinologia; autorraciocinofilia; autorraciocinofobia; Autorraciocinologia; heterorraciocinofilia; heterorraciocinofobia; Heterorraciocinologia; raciocinação; raciocinado; raciocinador; raciocinamento; raciocinofilia; raciocinofilismo; raciocinofobia; raciocinoteca.
Neologia. O vocábulo autorraciocinofilia e as duas expressões compostas autorraciocinofilia elementar e autorraciocinofilia evoluída são neologismos técnicos da Autorraciocinologia.
Antonimologia: 1. Autorraciocinofobia. 2. Heterorraciocinofilia. 3. Heterorraciocinofobia.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; a apex mentis; o know-how evolutivo; o brainpower; o hábito da excogitation produtiva; o convergent thinking evolutivo; o thriving do mentalsoma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorraciocinalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: o autojuízo crítico; o logos; a utilização das potencialidades cerebrais; a lógica pessoal; o traquejo evolutivo; a competência do autodiscernimento; o calculismo cosmoético;
a coragem racional; a racionalidade atuando melhor na grupocarmalidade, na megatares e na maxiproéxis; a razão; a lógica; o fato de quem se sustenta pelo raciocínio desfrutar de bom humor;
o fato de quem raciocina melhor apresentar maior segurança; a autocognoscência racional; o megafoco pessoal racional; a imaginativa racional; a sistematização pensamental; as racionalidades
interassistenciais; o Universalismo; a Holofilosofia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o embasamento cortical para a recepção das inspirações de amparadores extrafísicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo motivação–bom humor–eficácia pessoal.
Principiologia: o princípio da função vitalizadora do órgão; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nos conteúdos dos raciocínios.
Teoriologia: a teoria da pensenização evoluída carregada no pen.
Tecnologia: as técnicas da linearidade da pensenização; as técnicas de aprimoramento
dos atributos cerebrais.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático na Cognópolis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma.
Neossinapsologia: a geração contínua de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia.
Enumerologia: o fulcro do autodiscernimento; a direção da Autopriorologia; o rumo da
Cosmoeticologia; a perspectiva do autocompléxis; a sequência da evolução pessoal; a diretriz da
Autodespertologia; o caminho da Serenologia.
Interaciologia: a interação racionalidade–bom humor.
Crescendologia: o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo autorraciocinofilia / confusão mental.
Paradoxologia: o paradoxo surpreendente da pessoa idosa (avô) mais jovial em comparação com o jovem (neto).
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas; a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a autorraciocinofilia; a heterorraciocinofilia; a neofilia; a paradireitofilia.
Fobiologia: a autorraciocinofobia; a heterorraciocinofobia.
Holotecologia: a raciocinoteca; a lucidoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a logicoteca; a metodoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Autorraciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Erudiciologia;
a Logicologia; a Autocriteriologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Debatologia; a Autopesquisologia; a Parapercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin cerebral; a conscin paracerebral; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorraciocinofilia elementar = a da conscin sem frutos intelectuais menos impermanentes; autorraciocinofilia evoluída = a da conscin com frutos intelectuais menos impermanentes, por exemplo, livros tarísticos da própria autoria, publicados.
Culturologia: a cultura da racionalidade máxima em implantação na Cognópolis; a Holocultura da Raciocinologia.
Maximologia. Sob a ótica da Experimentologia, a raciocinofilia alcança o teto máximo,
na História Terrestre, através da Conscienciologia, a Ciência das Ciências, priorizando as matérias e disciplinas do Curso Intermissivo, por exemplo, a evolução consciencial lúcida, a Cosmoeticologia e, em particular, a inteligência evolutiva (IE), sobre todas as modalidades de inteligências.
Comparação. É até falta de generosidade comparar a excelência prioritária dos princípios da Conscienciologia, por exemplo, o princípio da descrença, o princípio da evolução consciencial, a Seriexologia, a Interassistenciologia e a Serenologia, ou as técnicas de finalização evoluída da vida intrafísica – a ofiex, a desperticidade e o compléxis –, com os trabalhos filosóficos
dos filósofos, pensadores, cientistas, intelectuais, ph.Deuses e acadêmicos das Ciências, das Filosofias e das Religiões de todos os tempos.
Tabelologia. A propósito, o filósofo pessimista, de maus bofes, concebe raciocínios errôneos, pois ainda raciocina pouco. Quem vive de mau humor tem preguiça de raciocinar em profundidade. Quem vive de bom humor raciocina melhor e mais acertadamente. Às vezes o problema aqui é a diferença entre ração e razão. Eis, na ordem funcional, a tabela confrontativa de 10
especificações entre estas duas condições:
Tabela – Confronto Ração – Razão
Nos

Ração

Razão

01.

Racionologia

Raciocionologia

02.

Gastrossomatologia

Mentalsomatologia

03.

Estômago

Cérebro

04.

Apetite físico

Apetite cognitivo

05.

Refeitorium

Tertuliarium

06.

Almoço

Tertúlia

07.

Assimilação bioquímica

Assimilação neuroquímica
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Nos

Ração

Razão

08.

Culinária

Erudiciologia

09.

Primeiro tempo

Segundo tempo

10.

Preparo do soma

Desempenho da consciência
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 autorraciocinofilia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
08. Logos: Raciocinologia; Homeostático.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
11. Racionalidade rudimentar: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.

A AUTORRACIOCINOFILIA É CONDIÇÃO INTRACONSCIENCIAL DECISIVA NA DINÂMICA DA EVOLUÇÃO MENTALSOMÁTICA, SENDO, POR ISSO, RELEVANTE, HOJE, PARA
TODOS OS INTERMISSIVISTAS, HOMENS E MULHERES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é mais raciocinofílico ou mais raciocinofóbico?
Quais fatos comprovam tal realidade?
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AUTORREALIDADE INTRACONSCIENCIAL
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorrealidade intraconsciencial é o fato real, a existência ou a verdade
mais íntima da estrutura do microuniverso consciencial da consciência autêntica, encarada e reconhecida por si mesma, sem apelos infantis, tolices imaginativas, autocriações oníricas ou trucagens virtuais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo realidade vem do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu no Século XV. O prefixo intra deriva também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autoconhecimento máximo. 2. Autodissecção mentalsomática. 3. Autoperfilologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo realidade:
autorrealidade; intrarrealidade; irrealidade; megarrealidade; minirrealidade; neorrealidade;
pararrealidade; real; realismo; realista; realística; realístico; realmente.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrealidade intraconsciencial, autorrealidade
intraconsciencial primária e autorrealidade intraconsciencial evoluída são neologismos técnicos
da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Autoconsciencialidade onírica. 2. Mentalidade infantil. 3. Autenganologia.
Estrangeirismologia: o enfrentamento do alter ego; o status intraconsciencial; o curriculum vitae invisível; o strong profile da conscin lúcida; o Intentionarium; o Despertarium; o antigo nec plus ultra ultrapassado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autorrealidade: megacomplexidade concreta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a autorrealidade intraconsciencial; o senso evolutivo pessoal; a autoprospecção intraconsciencial profunda; a intracompreensão dos fatos e fenômenos; o autodesconfiômetro;
a realidade mentalsomática; a eliminação das rebeldias primárias; os enfoques teáticos; a minimização dos conflitos; o destravamento do caminho da desperticidade pessoal autoconsciente;
a autorreflexão dos solilóquios como incubadora de verpons; a compreensão das próprias palavras
mentais; a ampliação dos dicionários cerebrais pessoais; o entendimento mais acurado da Heuristicologia; a vida íntima, não expressa publicamente, cada vez mais intensa, contudo pacificadora; o empenho no detalhamento exaustivo autoconscienciométrico; o delineamento da prospectiva intraconsciencial de quando em quando; a existência vivida com plenitude laboriosa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intracompreensão dos parafatos e parafenômenos.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da Cosmoética pessoal (PCP); o princípio da prioridade
compulsória.
Tecnologia: a permuta do perfeccionismo pela técnica do detalhismo.
Binomiologia: o binômio implicitude-explicitude; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio soma-consciência.
Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade pessoal biológica-emocional-intelectiva.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo aparência
/ realidade.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a intraconscienciofilia; a logicofilia; a criticofilia.
Holotecologia: a consciencioteca; a conscienciometroteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Holofilosofia; 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 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 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 perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrealidade intraconsciencial primária = quem já distingue a vida humana com relativa monovisão, ou lucidez mínima, por meio da Eletronótica ou da Materiologia;
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autorrealidade intraconsciencial evoluída = quem já distingue a vida humana com relativa cosmovisão, ou lucidez mais ampla, por meio da Autoconscienciologia e do Autoparapsiquismo.
Caracterologia. À luz da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
40 condições pessoais, íntimas e sadias, capazes de demonstrar para a conscin interessada os objetivos prioritários da reciclagem intraconsciencial ou recin:
01. Abertismo: a open mind pessoal; a cosmovisão; a neofilia.
02. Alívio: a automotivação exemplificando a tranquilidade pessoal.
03. Coerência: a vivência da coesão interna de todos os interesses pessoais.
04. Compensação: a sensação de gratidão pelo recebimento da vida intrafísica.
05. Controle: a autarticulação sob domínio lógico ininterrupto e imperturbável.
06. Convicção: a aceitação dos neoconstructos por meio das autexperiências.
07. Cosmoética: a busca do acerto das regras da moral elevada com toda a lisura.
08. Crítica: o emprego natural da autocrítica nua e crua onipresente.
09. Definição: a Autodefinologia dos interesses e objetivos existenciais magnos.
10. Depuração: a limpeza, em andamento constante, dos efeitos, resquícios e ricochetes
interconscienciais do passado.
11. Equilíbrio: a articulação racional dos autopensenes íntegros; a homeostase da intimidade consciencial.
12. Estrutura: a constituição sólida da engrenagem da intelecção pessoal construtiva.
13. Êxito: a expansão da noção da responsabilidade pelas vitórias e positividades das
autoconquistas evolutivas.
14. Força: as potencialidades, talentos e dons exteriorizados na força presencial, dentro
das experiências da diuturnidade.
15. Higiene: o asseio ou a assepsia sadia aplicada ao modo de pensenizar o tempo todo.
16. Iluminação: o autodiscernimento na aplicação dos insights, intuições e inspirações,
até do amparo extrafísico de função.
17. Imagem: a visão realista quanto a si mesma no confronto com as outras consciências, fatos e coisas do entorno das autexperimentações.
18. Integridade: o controle interno expresso ou exemplificado nas participações da vida
social e ante as inevitáveis coleiras do ego.
19. Interaciologia: a interatividade autoconsciente com o fluxo das manifestações universais, sincrônicas, consecutivas.
20. Maturidade: a holomaturidade pessoal quanto à teática da inteligência evolutiva
(IE).
21. Megafoco: a visão atenta aos objetivos evolutivos da programação existencial entrosada ao grupocarma (maxiproéxis).
22. Mudança: a reciclagem contínua para o melhor com autodepurações em cadeia.
23. Omissuper: as aplicações ponderadas das omissões superavitárias pessoais evitando
os acumpliciamentos espúrios.
24. Organização: a autodisciplina afastando todos os tipos de anormalidades ou entropias primárias e óbvias.
25. Pacificação: a harmonia, acalmia ou eutimia da paz pessoal, otimista, abrangente.
26. Percuciência: a hiperacuidade dos cons magnos empregada no autoparapsiquismo.
27. Ponteiro: a seta volitiva apontada para as realizações do materpensene pessoal identificado.
28. Postura: o autopreparo para toda eventualidade diuturna seja qual for.
29. Procedimento: a inteligência interna ou a Etologia sutil da Intencionologia.
30. Racionalidade: o exercício constante da razão e da retilinearidade dos pensamentos.
31. Realização: a confiança nas próprias possibilidades e recursos à mão.
32. Reeducação: o esforço evolutivo permanente da renovação da Egologia.
33. Reerguimento: o novo levantar a cada dia de vida, na recéxis diária, com disposição
maior.
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34. Reflexão: o recolhimento íntimo, quando necessário, sem grandes conflitos.
35. Retidão: a vida interiormente imperturbável pela vontade de acertar e reconfirmar.
36. Satisfação: a causa do bom humor explícito nas ações mínimas e máximas.
37. Segurança: a confiança, em si própria, sem receios quanto ao amanhã.
38. Sutileza: a racionalidade lógica quanto às nuanças das manifestações pessoais.
39. Transcendência: o senso da multidimensionalidade de si mesma por intermédio dos
fenômenos do parapsiquismo.
40. Vitalidade: a manutenção intensa do hausto da vida ativa e estuante, inescondível
na própria psicosfera.
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 autorrealidade intraconsciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Compensação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
06. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
09. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
10. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

A COMPREENSÃO ELEVADA DA AUTORREALIDADE
INTRACONSCIENCIAL É O APANÁGIO DAS CONSCIEXES
MAIS LÚCIDAS DAS COMUNEXES EVOLUÍDAS, A PARTIR
DA VIVÊNCIA PERMANENTE DA AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Como encara você o conceito prioritário da autorrealidade intraconsciencial? Tal ideia funciona, de fato, teaticamente, para você?
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AUTORREALINHAMENTO PARAPSÍQUICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrealinhamento parapsíquico é o ato ou efeito de a conscin lúcida,
homem ou mulher, ressignificar, reeducar, reordenar, reestruturar, redirecionar e aperfeiçoar
o emprego das autoparapercepções, fundamentado na racionalidade e na retilinearidade ortopensênica, a fim de qualificar e expandir a teática da interassistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo linha vem do mesmo idioma Latim,
linea, “fio; linha; cordelinho; fiado; cordão; cordel; barbante; colar”, feminino substantivado de
lineus, “de linho”, derivado de linum, “linho”. Surgiu no Século XIV. A palavra alinhar apareceu
no Século XVI. O segundo elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida
e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autorrealinhamento paraperceptivo. 02. Autorressignificação do
parapsiquismo. 03. Autorreeducação parapsíquica. 04. Autorreestruturação do parapsiquismo.
05. Autorredirecionamento do parapsiquismo. 06. Autaperfeiçoamento parapercepciológico.
07. Reordenamento parapsíquico pessoal. 08. Autoqualificação paraperceptiva. 09. Autorretificação da paraperceptibilidade. 10. Autorrefinamento parapsíquico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo alinhamento: alinha; alinhada; alinhado; alinhador; alinhadora; alinhamento; alinhar; alinhavada; alinhavado; alinhavar; alinhavo; alinho; autalinhamento; autorrealinhada; autorrealinhado; autorrealinhador; autorrealinhadora; autorrealinhamento; desalinhada; desalinhado; desalinhamento; desalinhar; desalinho; neoalinhamento; realinhada; realinhado; realinhamento; realinhar.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrealinhamento parapsíquico, autorrealinhamento parapsíquico primário e autorrealinhamento parapsíquico avançado são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Desalinhamento do autoparapsiquismo. 02. Autodesorganização
parapsíquica. 03. Acriticismo parapsíquico. 04. Antidiscernimento parapsíquico. 05. Autoirreflexão da paraperceptibilidade. 06. Antiaperfeiçoamento paraperceptivo. 07. Autoindisciplina
parapsíquica. 08. Antididaxia parapsíquica. 09. Desqualificação do parapsiquismo. 10. Autodesestruturação parapsíquica.
Estrangeirismologia: o tour de force do autorrealinhamento parapsíquico; o rompimento do dolce far niente parapsíquico; o modus ratiocinandi da vivência extrafísica; o scrutinium do
autoparapsiquismo; a teática da autoconscientização multidimensional full time; a intelligentsia
paraperceptiva; o upgrade cognitivo do parapsíquico interassistencial mentalsomático; o top do
refinamento parapsíquico; o work in progress do parapsiquismo gesconológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao reordenamento parapsíquico mentalsomático.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parapsiquismo demanda criticidade. Maturidade parapsíquica elucida. Qualifiquemos o parapsiquismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autorrealinhamento parapsíquico; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os parapensenes; a parapensenidade; a busca

3922

Enciclopédia da Conscienciologia

da conexão ao holopensene dos amparadores extrafísicos; o ato de pensenizar profundamente;
o ato de pensenizar de modo libertário; a ação de pensenizar o melhor para todos; o holopensene
pessoal autorreflexivo; a retilinearidade da autopensenização; o holopensene pessoal da autorganização; a reeducação da autopensenidade; o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; o holopensene pessoal da indolência intelectual; o ziguezaguear pensênico na confusão mental; as derrapagens pensênicas nas dispersões; a rigidez autopensênica; a pensenidade autassediadora; os patopensenes sabotando a rotina da escrita; o corte cirúrgico dos pensenes autossabotadores; a desrepressão pensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; a priorização inteligente da ortopensenidade; o holopensene pessoal da intelectualidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; a criticidade autopensênica; o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal da
autocognição; o empenho na reciclopensenidade evolutiva; a manutenção da autopensenização linear cognitiva; os autografopensenes; a autografopensenidade; a autopensenização produtiva da
conscin lúcida.
Fatologia: o autorrealinhamento parapsíquico; a dinâmica da autorganização no burilamento do parapsiquismo; a especialização com linguagem técnica; a ativação do desassédio mentalsomático; as reciclagens intraconscienciais; a evitação da abstração superficial; o acúmulo de
registros das vivências multidimensionais sem produção gesconológica; o investimento em vários
cursos da Conscienciologia sem produção escrita; a desatenção às prioridades evolutivas; a saída
da zona de conforto e das autocorrupções; a necessidade da autopesquisa e de estudos aprofundados, sistemáticos, teáticos diante dos fenômenos parapercepciológicos; a eliminação das apriorismoses; a evitação da autossabotagem quanto à evolutividade lúcida; a eliminação do ato de pensar mal dos outros e de si mesmo; o esforço em superar a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento; a redefinição dos autoposicionamentos; o antiemocionalismo racional em funcionamento; a evitação da ansiedade de comunicação dos parafatos e parafenômenos em relação às pessoas; o domínio da imobilidade somática evitando as mioclonias e tremeliques desnecessários no
processo energético; a substituição da esnobação, da vaidade, pela assistencialidade; o desenvolvimento da autorresponsabilidade evolutiva; o histórico parapsíquico pessoal desde a infância;
a predisposição interassistencial nas 24 horas; a linearidade racional da lógica; a racionalidade retilínea; a abordagem linear com princípio-meio-fim; o refinamento da capacidade de argumentar;
a racionalidade aplicada em todas as atividades pessoais; a evolução consciencial pela racionalidade; o atilamento pesquisístico, o aprofundamento científico e a proatividade gesconológica;
o verbete, ponto de partida autorrealinhador do parapsiquismo, possibilitando desbloquear e alavancar a interassistencialidade mentalsomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconfiança
parapsíquica; a paragenética parapsíquica; a segurança íntima nos procedimentos multidimensionais; a manifestação parapercepciológica intensa e ininterrupta no Acoplamentarium; a autoconfiança e a tranquilidade íntima na realização das atividades interassistenciais multidimensionais;
a projeção consciencial lúcida; as participações projetivas lúcidas junto às equipexes do curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) com a realização de tarefas interassistenciais complexas; a manutenção da amizade entre a conscin projetora e os amparadores extrafísicos através do trabalho assistencial conjunto; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as diversificações das autoparapercepções; as exoprojeções; o intercâmbio interassistencial interplanetário; os amigos extraterrestres; as retrocognições de cunho didático, esclarecedor e vexaminoso;
a vivência da projeção de consciência contínua; a rememoração projetiva em bloco; a projeção
pelo mentalsoma; a ativação do desassédio mentalsomático; o parapsiquismo realinhado no eixo
mentalsomático; a linearidade parapsíquica cosmoética; a década de prática diária da tenepes;
o tenepessismo 24 horas; a intercooperação multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorrealinhamento parapsíquico–autorredirecionamento proexológico; o sinergismo autorganização-parapercepção; o sinergismo dos autorrealinhamentos pensênico-emocional-parapsíquico; o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo integridade paraperceptiva autopesquisística–responsabilidade evolutiva; o sinergismo autopesquisa-autorreeducação-autorreciclagem; o sinergismo clareza de raciocínio–
–capacidade resolutiva; o sinergismo parapsiquismo mentalsomático–precisão técnica; o sinergismo paracognitivo.
Principiologia: o princípio de o parapsiquismo ser inerente a todo ser humano; o princípio de a autopesquisa ser prioritária para todos no processo evolutivo; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da reeducação parapsíquica; o princípio do autorrealinhamento
parapsíquico ativando a renovação cognitiva; o princípio da prevalência conteudística nos parafenômenos; o princípio de priorizar a autolucidez em qualquer dimensão consciencial; o princípio da perseverança do parapsiquismo intelectivo; o princípio da interassistencialidade parapsíquica mentalsomática.
Codigologia: o código de conduta do pesquisador parapsíquico autocrítico; a teática do
código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciando o amadurecimento do parapsiquismo mentalsomático.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria e prática do parapsiquismo
mentalsomático; a teoria da desassedialidade interconsciencial; a teoria da evolutividade.
Tecnologia: as técnicas do autaprimoramento parapsíquico; a técnica da antidispersão
intra e extrafísica; a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao escrutínio das autoparapercepções; a técnica da reeducação dos movimentos perturbadores (mioclonias) da psicomotricidade; a técnica da priorização do mais relevante do conteúdo parafenomênico; a técnica de refinar o parapsiquismo pela escrita; a verbetografia na condição de técnica
de desassédio mentalsomático; a técnica da qualificação interassistencial; a técnica paraperceptiva do limite interassistencial necessário; a técnica paraperceptiva da demanda interassistencial
prioritária.
Voluntariologia: os voluntários dos cursos de desenvolvimento parapsíquico da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico potencializando a autorreciclagem; o voluntariado
conectado ao amparador de função; o vínculo consciencial dos voluntários acima dos vínculos
intrafísicos; o voluntariado e paravoluntariado dedicados à autopesquisa conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da
Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático Tertuliarium; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos físicos do parapsiquismo; os efeitos autorrecicladores das pesquisas multidimensionais; o efeito libertário das pesquisas cosmoéticas continuadas; os efeitos
cosmoéticos das autocríticas profundas; o efeito do esforço evolutivo no aprimoramento dos atributos mentaissomáticos; o efeito interassistencial da reeducação autopensênica; os efeitos do
autexame na avaliação da tenepes; o efeito da racionalidade na qualificação interassistencial
mentalsomática.
Neossinapsologia: as neossinapses paraperceptivas; as paraneossinapses das recins intermissivas; as neossinapses advindas do escrutínio parafenomênico; as neossinapses geradas

3924

Enciclopédia da Conscienciologia

pelas projeções conscienciais lúcidas; as neossinapses derivadas das práticas parapsíquicas interassistenciais; os autodesempenhos parapsíquicos mentaissomáticos exigindo neossinapses no
cérebro renovado; as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias no exercício da verbetografia.
Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas parapsíquicas pessoais; o ciclo da reciclagem parapsíquica; a produtividade do ciclo leituras-reflexões-escritos; o ciclo de gestações
conscienciais; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o zelo pelo ciclo assim-desassim; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-debate; o ciclo parafenômeno-parapercepção-pararreflexão.
Enumerologia: o autorrealinhamento parapsíquico nas reciclagens prioritárias; o autorrealinhamento parapsíquico na psicomotricidade; o autorrealinhamento parapsíquico na expansão da interassistência mentalsomática; o autorrealinhamento parapsíquico pelo viés mentalsomático; o autorrealinhamento parapsíquico na autodidaxia intelectiva; o autorrealinhamento parapsíquico na aquisição da linguagem técnica; o autorrealinhamento parapsíquico na produção
gesconológica.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio detalhista burilar-aprofundar;
o binômio aceitação da heterocrítica–aprofundamento da autocrítica; o binômio ações intrafísicas–ações extrafísicas; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio reaprender-reeducar; o binômio harmonia holossomática–disciplina mentalsomática; o binômio disciplina apreendida–disciplina treinada; o binômio pensamento realinhado–conteúdo organizado; o binômio ansiedade-inadaptabilidade; o binômio inteligência emocional–inteligência intelectual; o binômio educação pessoal–educação parapsíquica; o binômio auteducabilidade parapsíquica–autodisciplina
pesquisística.
Interaciologia: a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática; a interação fenômeno anímico–fenômeno parapsíquico; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade;
a interação autolucidez parapsíquica–cosmovisão; a interação autassédio emocional–autassédio
mentalsomático; a interação irreflexão-irracionalidade; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação holopensene intelectivo–holopensene produtivo; a interação parapsiquismo-erudição; a interação análise-síntese; a interação coesão-coerência.
Crescendologia: o crescendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva; o crescendo interassistencial consciência esclarecida–consciência esclarecedora; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido; o crescendo monovisão parapsíquica–cosmovisão evolutiva; o crescendo inteligência emocional–inteligência
evolutiva (IE); o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o crescendo evolutivo de recins parapsíquicas; o crescendo análise-meganálise; o crescendo ação educativa–reeducação; o crescendo forma fenomênica–conteúdo fenomênico; o crescendo racionalização
simplista–racionalização complexa; o crescendo erudição parapsíquica superficial–erudição parapsíquica profunda.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio ideia-explicitação-gescon; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio conhecer-compreender-apreender; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio descortinar-esmiuçar-anatomizar; o trinômio Parapercepciologia-Autodidaxia-Cosmoeticologia; o trinômio ausência
de autocrítica–autocorruptibilidade–autodesorganização; o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio teática-confor-verbação; o trinômio vontade-ação-mudança; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio
leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora.
Polinomiologia: o polinômio reduzir-minimizar-deletar-esvaziar-simplificar-sintetizar;
o polinômio travões intelectivos–sedentarismo mental–inércia neuronal–ociosidade mentalsomática–inação intelectual; o polinômio pesquisístico captação-reflexão-conclusão-aplicação.
Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo / maturidade; o antagonismo impulsividade / autorreflexão; o antagonismo autoirracionalidade / autorracionalidade; o antagonismo
autencantoamento cosmoético / acovardamento evolutivo; o antagonismo estagnação / renova-
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ção; o antagonismo acídia / dinamismo; o antagomismo antidiscernimento / autodiscernimento;
o antagonismo hiperacuidade / hipoacuidade; o antagonismo parapercuciência / obnubilação extrafísica; o antagonismo rigor intelectual parapsíquico / leniência mentalsomática parapsíquica;
o antagonismo assertividade mental / desalinhamento pensênico; o antagonismo parapsiquismo
autorrealinhado / parapsiquismo desalinhado; o antagonismo parapsiquismo frutífero / parapsiquismo regressivo; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo retrocesso / avanço; o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo concentração mental / dispersão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da despriorização evolutiva do Homem Inteligente; o paradoxo de o ser humano ser livre e autaprisionar-se; o paradoxo de o assistente ser o maior assistido; o paradoxo autodidata cosmoético–erudito anticosmoético; o paradoxo técnica do detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo do autodidatismo parapsíquico não dispensar a parapreceptoria amparadora.
Politicologia: a política de não deixar o assistido sem o devido esclarecimento; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a democracia interassistencial.
Legislogia: as leis da Extrafisicologia; as leis da Cosmoética; as leis da interassistencialidade; a lei do maior esforço aplicada à busca pela erudição parapsíquica teática; a lei natural
de neutralização dos excessos desviacionistas intra e extrafísicos; a lei da parcimônia; as leis da
Paradiplomacia; a lei de envidar todos os esforços para prestar a melhor assistência.
Filiologia: a proexofilia; a cosmoeticofilia; a teaticofilia; a coerenciofilia; a bibliofilia;
a intelectofilia; a cogniciofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a criticofilia; a debatofilia; a reciclofilia; a interassistenciofilia; a ortopensenofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da robotização consciencial; a evitação
da síndrome da perfeição; a síndrome da desorganização; a síndrome da indisciplina autopensênica; a insegurança cognitiva na síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocridade; a síndrome da mesmice; a síndrome de Swedenborg.
Maniologia: o combate à mania do exagero; a autocorrupciomania; a apriorismomania;
a acumulomania de experiências extrafísicas sem produção gesconológica.
Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos; a desconstrução do mito do dom recebido sem autesforço; a desmitificação da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica;
o mito da inspiração sem transpiração desconstruído teaticamente.
Holotecologia: a maturoteca; a cognoteca; a logicoteca; a intelectoteca; a reeducacioteca; a recexoteca; a teaticoteca; a interassistencioteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca;
a cosmovisioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Cosmoeticologia; a Priologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Parexperimentologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; a Reciclologia; a Interassistenciologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autorrealinhada; a conscin autorreeducadora; a conscin lúcida;
a conscin cosmoética; a conscin clariaudiente; a consciência teática; a consciência mentalsomática; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o parapsíquico; o parapercepciologista experiente; o sensitivo motivador; o médium; o anímico-parapsíquico; o clarividente; o ectoplasta; o acoplamentista veterano;
o agente retrocognitor; o pangrafista; o projetor lúcido; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o epicon lúcido; o intermissivista; o proexista; o tenepessista; o antenado interassistencial; o interassistente profissional; o desassediólogo; o desassediologista; o autorganizado; o parapsíquico antiemocional; o parapsíquico autorrefinado; o sistemata; o reflexivo; o perscrutador;
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o autopesquisador; o autodidata; o semperapendente; o intelectual autocrítico; o antenado mentalsomático; o atilado; o atinado; o esclarecido; o instruído; o agitador de ideias; o conhecedor; o experimentador; o traquejado; o perito; o especialista; o sabido; o sagaz; o prospector de neoverpons; o atacadista consciencial; o voluntário; o docente conscienciológico; o preceptor parapsíquico; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o escritor; o autor; o exemplarista; o reciclante
existencial.
Femininologia: a parapsíquica; a parapercepciologista experiente; a sensitiva motivadora; a médium; a anímica-parapsíquica; a clarividente; a ectoplasta; a acoplamentista veterana;
a agente retrocognitora; a pangrafista; a projetora lúcida; a amparadora intrafísica; a amparadora
extrafisica; a epicon lúcida; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; a antenada interassistencial; a interassistente profissional; a desassedióloga; a desassediologista; a autorganizada; a parapsíquica antiemocional; a parapsíquica autorrefinada; a sistemata; a reflexiva; a perscrutadora;
a autopesquisadora; a autodidata; a semperapendente; a intelectual autocrítica; a antenada mentalsomática; a atilada; a atinada; a esclarecida; a instruída; a agitadora de ideias; a conhecedora;
a experimentadora; a traquejada; a perita; a especialista; a sabida; a sagaz; a prospectora de neoverpons; a atacadista consciencial; a voluntária; a docente conscienciológica; a preceptora parapsíquica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a escritora; a autora; a exemplarista; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrealinhamento parapsíquico primário = o da conscin jejuna, iniciando a abordagem científica da paraperceptividade; autorrealinhamento parapsíquico avançado
= o da conscin veterana, consolidando e aprofundando a paraperceptividade científica mentalsomática.
Culturologia: a implantação da cultura parapsíquica na Terra; a cultura da Priorologia
Mentalsomática; a cultura da Parapercepciologia Intelectual; a cultura do esclarecimento
racional; a cultura da produtividade intelectual interassistencial.
Reciclagem. O autorrealinhamento parapsíquico está diretamente associado ao reordenamento dos alicerces da própria consciência (recin), através do qual a pessoa modifica a si mesma
para melhor, superando as dificuldades e assumindo os talentos pessoais latentes.
Mentalsomaticidade. O redirecionamento da consciência para o eixo mentalsomático
proexológico, ao trocar hábitos nocivos por salutares e abandonar a zona de conforto improdutiva,
rompe com os vícios do parapsiquismo emocional, obsoleto, e consolida a conquista do parapsiquismo racional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrealinhamento parapsíquico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
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Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

SEM AUTOPESQUISA CONTINUADA, O PARAPSIQUISMO
TORNA-SE OBSOLETO E IMPRODUTIVO, DISTANCIANDO
A CONSCIN DO PROCESSO EVOLUTIVO E PROEXOLÓGICO. IMPORTA DEPURAR AS VIVÊNCIAS EXTRAFÍSICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva o hábito autopesquisístico diante das
paravivências pessoais? Utiliza o parapsiquismo de maneira racional ou emocional? Costuma passar as paravivências pelo crivo do autodiscernimento?
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.
2. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; Olivia
Williams; Donnie Wahlberg; Glenn Fitzgerald; Trevor Morgan; Peter Anthony Tambakis; Bruce Norris; Greg Wood;
Micha Barton; Angelica Torn; & Lisa Summerour. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel.
Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak
Fujimoto. Música: James Newton Howard. Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream Quest Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; The Kennedy/Marshall Company; & Spyglass Entertainment. Distribuidora: Walt Disney
Pictures; & Buena Vista. Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro. Sinopse: Dr. Malcolm (Willis) é conceituado psicólogo infantil, vivendo atormentado pela terrível lembrança do jovem paciente, o qual não foi capaz de ajudar. Quando encontra Cole Sear (Haley Joel Osment), garoto de 8 anos, assustado
e confuso, com problema similar, Dr. Crowe procura redimir o erro do passado, fazendo de tudo para ajudar o menino.
Apesar disso, Malcolm não está preparado para descobrir a verdade aterrorizante de Cole. O garoto é assombrado pelo fato de ver pessoas já mortas.
3. Salvo pela Luz. Título Original: Saved by the Light. País: EUA. Data: 1995. Duração: 96 min. Gênero:
Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Lewis Teague. Elenco: Eric Roberts; AvisMarie Barnes; Christi Bauerle; Don Harvey; Robert Catrini; Steve Raulerson; Suzan Hughes; Don McManus; K. Callan;
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& Lynette Walden. Produção: Ken Raskoff. Roteiro: John Mandel, com base na obra Saved by the Light de Dannion
Brinkley. Música: Patrick Williams. Montagem: Tina Hirsch. Companhia: Four Point Entertainment. Outros dados:
Filme produzido para TV. Sinopse: Dannion sofre experiência de quase morte e, depois de passar pelo fenômeno, começa
a ter vivências parapsíquicas e a mudar de maneira radical a própria vida.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia:Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997 260 p.; 200 caps.; 13 refs.;
alf.; 21x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas
5, 77 e 146.
2. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 55 a 58,
106 a 115, 133 e 134.
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 296 a 299.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 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 201 a 208.
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 456, 565
a 567 e 570.

I. C. R.
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AUTORREALINHAMENTO RESSOMÁTICO
(AUTORRECINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrealinhamento ressomático é o somatório de autajustes recinológicos planejados pela consciex, a serem implementados na próxima vida humana (Somatologia), visando alcançar e manter a homeostase holossomática, mediante a integração harmoniosa (Energossomatologia) entre os autoneoprincípios intermissivos (Mentalsomatologia), os neovalores
afetivos sociais e parassociais (Psicossomatologia), as metas autoproexológicas exemplaristas e as
autorrealizações maxiproexológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição;
iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo linha deriva também idioma Latim, linea, “fio; linha; cordelinho; fiado; cordão; cordel; barbante; colar”, feminino substantivado de lineus, “de linho”, derivado de linum, “linho”. Surgiu no Século XIV. A palavra alinhar apareceu no Século
XVI. O termo somático procede do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorreorganização ressomática. 2. Autorreordenamento ressomático. 3. Auto-harmonização ressomática. 4. Autorreajustamento ressomático. 5. Autorrevisão ressomática. 6. Autorrecomposição ressomática.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrealinhamento ressomático, autorrealinhamento ressomático elementar e autorrealinhamento ressomático avançado são neologismos técnicos da Autorrecinologia.
Antonimologia: 1. Desalinhamento ressomático. 2. Desordenamento ressomático.
3. Desajustamento ressomático. 4. Desequilíbrio ressomático.
Estrangeirismologia: o autorrealinhamento da minipeça autolúcida na qualificação da
network interassistencial; a conscin homeostática vivendo bien dans sa peau; o fine tunning aplicado à autocoerência; os links com as Centrais Extrafísicas; o timing preciso do autorrealinhamento ressomático; a atração pelo new look evolutivo; o Recexarium; o Ressomatorium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao processo autopesquisístico de reciclogenia contínua.
Megapensenologia. Eis 12 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorrealinhamento demanda autopesquisa. Reciclar é evoluir. Cultivemos a autorreciclogenia. Autossinergismo exige dedicação. Inexiste perfeição humana. Harmonizemos nossa conduta. Os neoprincípios norteiam. Valores podem mudar. Metas se renovam. Existe homeostase holossomática.
Autorrevezamentistas são autopósteros. Maxiproéxis requer sinergia.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classificadas em 3 subtítulos:
1. “Aplicação. Quanto mais aplicarmos os princípios do Paradigma da Conscienciologia, mais claros se tornam os seus conteúdos evolutivos”.
2. “Neovalores. A neoverpon, ou a verdade relativa de ponta, quando nova, não tem
valor tão somente, ou apenas por si, mas adquire neovalores inconcebíveis antes ao se unir a outras verdades já existentes, formando conjuntos cognitivos inteligíveis. Tal façanha mentalsomática depende da consciencialidade da conscin propositora da neoverpon”.
3. “Serenismo. Ninguém chega ao Serenismo sem o equilíbrio de suas manifestações.
A homeostase holossomática é o equilíbrio dos veículos de manifestação. A dedução lógica
é o Serenismo ser sinônimo de homeostase holossomática”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal reciclogênico; a fôrma holopensênica autorretificadora; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização harmonizadora; o materpensene
interassistencial sinérgico; os benignopensenes; a benignopensenidade; a autopensenidade linear;
a autopensenização auto e heterodesassediante; o realinhamento ortopensênico; a coerência da autopensenização refletida na harmonia holossomática; a pensenosfera transmissora de autocredibilidade.
Fatologia: o autorrealinhamento ressomático; os ajustes intraconscienciais necessários
antevistos ainda no período intermissivo; o autajuste resultante da teaticidade na consecução de
tarefas tarísticas libertárias, auto e maxiproexológicas; a habilidade autotarística facilitadora da
harmonia ressomática; a vinculação da autoproéxis exemplarista à maxiproéxis grupal; o autorreescalonamento constante do prioritário proexológico; a anulação dos megassurtos conscienciais
regressivos; o cumprimento de megatarefas evolutivas; o respeito aos próprios limites somáticos
evitando retrabalho aos amparadores extrafísicos; o estigma grupocármico da ingratidão piorando
as chances de equilíbrio existencial; a vulnerabilidade, mesmo de conscins intermissivistas consideradas geniais; o alto índice de desaprovação natural da “galera antievolutiva”, devido à assunção e difusão da tarefa do esclarecimento (tares); a Era Consciencial desencadeada pelas reurbanizações extrafísicas (reurbexes) em curso; a interassistência sem fronteiras exigindo recins adaptativas ininterruptas; a extinção de algumas espécies da flora e fauna planetárias indicando o mecanismo inexorável do realinhamento na evolução dos mundos; a vontade emocional do entusiasmo de efêmera duração; o comprometimento do autorrealinhamento retificador de intermissivistas imaturos (emotividade); a autopacificação íntima indescartável para o bom desempenho
existencial; os 12 Megaconceitos da Conscienciologia pautando condutas recinológicas diuturnas;
a condição basal do autodiscernimento na definição de diretrizes para o futuro pessoal imediato;
a cápsula do tempo cinemascópica das Tertúlias Conscienciológicas ratificando autoposicionamentos vanguardistas; a vontade mentalsomática da automotivação acelerando autorrealinhamentos em série graças à maturidade (racionalidade); a itinerância tarística favorecendo a homeostase
holossomática; a consciencioterapia facilitadora da implementação do autorrealinhamento ressomático; o valor inestimável do uso da fórmula SEI; a propagação da tenepes auxiliando o reequilíbrio de corpos e mentes; a senha numérica pessoal contribuindo para o realinhamento autopesquisístico; a homeostase intrafamiliar; a crescente harmonia convivial na interconsciencialidade;
a impactoterapia desencadeando choques mentaissomáticos de auto e heterodiscernimento consciencial; os resultados evolutivos gratificantes devido ao encaixe da multidimensionalidade nas dobras, não nas sobras do cotidiano.
Parafatologia: o planejamento pré-ressomático no Curso Intermissivo (CI); o autoparapsiquismo mentalsomático equilibrador em sintonia com amparadores extrafísicos multimilenares; a atenção especial à rememoração pós-ressomática da autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a holosfera verponística do intermissivista ressomado; a descoincidência vígil
sadia; a etiologia invisível dos parafenômenos de efeitos físicos avançados, decorrentes do autorreajuste holossomático; a ampliação da constância homeostática dependente da qualidade das interrelações multidimensionais; a aceitação de limites perante fatos e parafatos extraconscienciais
independentes da própria vontade; a instabilidade da autolucidez consciencial na raiz da labilidade autoparapsíquica; o descortino da policarmalidade graças à harmonia holossomática qualificando a magnitude interassistencial; a recuperação gradual da autolucidez máxima a partir dos
megacons rememorados; a contiguidade das pararrealidades com a vida humana, determinando
êxito ou fracasso autoproexológico; o aperfeiçoamento técnico das autodesassimilações simpáticas (desassins) permitindo a decantação de energias tóxicas decorrentes de desassédios interassistenciais; as recins profundas e constantes mantenedoras da homeostase holossomática; o realinhamento quanto às companhias extrafísicas; a qualidade dos neovalores sociais em alto nível de coerência com os neovalores parassociais; a mudança temperamental refletida no holossoma promo-
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vendo a mudança de equipex assistencial; as conexões com a parapsicoteca autoparaprocedencial
amenizando adversidades existenciais; a priorização quanto às metas autoproexológicas adotadas
sem sacrifício; a desoneração dos amparadores extrafísicos pela moderação da espontaneidade
evitando antagonismos desnecessários (cotovelomas).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cronêmica-proxêmica; o sinergismo domínio energético–força presencial; o sinergismo assim-desassim; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo entre as autoproéxis consecutivas visando o autorrevezamento multiexistencial; o sinergismo verbaciológico da autocoerência; o sinergismo conscin-epicon–consciex-coepicon.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); os princípios conscienciais básicos na condição de pilares do autotemperamento; o princípio da causalidade; o princípio do melhor para todos; o princípio da autodeterminação; o trânsito interdimensional franqueado pelos amparadores extrafísicos graças à lealdade aos princípios intermissivos.
Codigologia: a hiperacuidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado no
pronto redimensionamento das autoprioridades ressomáticas; o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código pessoal vigente; o codex subtilissimus pessoal; o códego; o código autoparadireitológico; o código de conduta familiar.
Teoriologia: a teoria da Neuroconscienciologia; a teoria da assistência falha; a teoria
da Parageneticologia; a teoria da acronologia da recin; a teoria do megaparadoxo da ilusão intrafísica; a teoria do pensene; a teoria da reciclagem intraconsciencial (recin).
Tecnologia: a técnica do uróboro introspectivo; a técnica da autodecantação paragenética; a técnica da autorreestruturação pensênica; a técnica do valor existencial; a técnica do potencial autorreciclogênico; a técnica da autopesquisa antonimológica; a técnica da ancoragem
autorreciclogênica.
Laboratoriologia: o labcon na condição de realinhador ressomático; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorreciclologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Liderologia.
Efeitologia: os efeitos preventivos do planejamento pré-ressomático; os efeitos corretivos do planejamento pré-ressomático; os efeitos desejados do planejamento pré-ressomático; os
efeitos comprovados do planejamento pré-ressomático; os efeitos notórios do planejamento préressomático; os efeitos sutis do planejamento pré-ressomático; os efeitos em cascata do planejamento pré-ressomático.
Neossinapsologia: o autorrealinhamento das paraneossinapses intermissivas; as neossinapses assimiladas pelo contágio sadio na biparacerebralidade; a desconstrução de retrossinapses obsoletas pelas neossinapses; as neossinapses homeostáticas da recin; as neossinapses maturológicas do autodiscernimento; as neossinapses renovadoras da recéxis; as neossinapses autorrevezamentais.
Ciclologia: os ciclos recinológicos; os ciclos autorreparadores; o ciclo virtuoso das automutações; os ciclos autocriativos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); os ciclos de descarte
das amizades ociosas nas recins; os ciclos da espiral evolutiva.
Binomiologia: o binômio planejado-realizado; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio ajustes-reajustes; o binômio ganhos secundários–perdas colaterais; o binômio
autorretrocognições-autorreajustes; o binômio problema pessoal–problema público; o binômio
patológico labilidade parasíquica–comorbidade comportamental; o binômio patológico avestruzismo-bifrontismo; o binômio autorrenovação-extrapolacionismo.
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Interaciologia: a interação EV–realinhamento das ECs; a interação autodesrepressão-autolibertação; a interação chegadas-partidas; a interação energossoma-mentalsoma; a interação polimatia–pangrafia; a interação produção de conhecimento conscienciológico–assistência
pessoal recebida; a interação Curso Intermissivo (CI)–paraprocedência; a interação evolução-remissão; a interação herança genética–auto-herança paragenética.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo truques-técnicas; o crescendo
autopesquisa-recin; o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo vida humana–
–vida cósmica; o crescendo recéxis–viragem da mesa; o crescendo recin-autorregeneração;
o crescendo potencial-polivalência.
Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio ideias organizadas–voz modulada–expressão corporal harmônica; o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoprescrição; o trinômio intenção-palavra-ação; o trinômio verdade-sinceridade-autenticidade; o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica de Energia (CEE).
Polinomiologia: o polinômio vontade-energia-lucidez-movimento; o polinômio autoconfiança-autestima-autossuficiência-autonomia; o polinômio idealização do passado–idealização
do presente–idealização do futuro–aqui-agora multidimensional; o polinômio realinhamento-replanejamento-reperspectivação-readaptação; o polinômio automotivação-autoproéxis-maxiproéxis-compléxis; o polinômio maturidade-liberdade-autoprodutividade-felicidade; o polinômio sinceridade-transparência-veracidade-genuinidade; o polinômio autorrenovação-autoinovação-automutação-neoparagenética.
Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo precisão
parapsíquica / inferência autocognitiva; o antagonismo equilíbrio intraconsciencial / pertúrbio
extraconsciencial; o antagonismo atenuantes / agravantes; o antagonismo autodecisão mentalsomática / comportamento psicossomático; o antagonismo explicitação / acobertamento; o antagonismo homeostasia / estressamento; o antagonismo Harmoniologia / Desarmoniologia.
Paradoxologia: o paradoxo do macrossoma autorregenerativo; o paradoxo antievolutivo do bifrontismo comportamental; o paradoxo de a harmonia poder nascer da crise; o paradoxo
de a impermanência poder trazer autossegurança evolutiva; o paradoxo de o movimento intraconsciencial evolutivo poder ser estável; o paradoxo de certas mudanças constantes serem mera
fuga do autenfrentamento; o paradoxo de a conscin almejar o objetivo e fugir das etapas condutoras; o paradoxo do acalanto do trafar; o paradoxo da insegurança relativa.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais apto; as leis da Interprisiologia; as leis da
Liberologia; as leis ditadas pelos idiotismos culturais; a leis da sincronicidade cósmica; a lei da
sinergia entre afins; a lei da complementariedade entre opostos.
Fobiologia: a multidimensiofobia; a energofobia; a projeciofobia; a sociofobia; a autopesquisofobia; a tanatofobia; a intelectofobia (preguiça mental).
Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome da negação; a síndrome de Poliana; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do autismo consciencial; a síndrome do infantilismo adulto (neotenia); a síndrome da dispersão consciencial (SDC).
Maniologia: a mania de tentar ajudar os outros (heterassistência), negando ajuda a si
próprio (autassistência falha); a mania da obstrução tarística antievolutiva.
Holotecologia: a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a consciencioteca; a serenoteca; a sincronoteca; a higienoteca; a autorrecicloteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecinologia; a Autorreciclologia; a Harmoniologia; a Homeostaticologia; a Policarmologia; a Autorreeducaciologia; a Megainterassistenciologia; a Megaparapercepciologia; a Megaparafenomenologia; a Reurbanizaciologia.
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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;
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 aequilibratus; 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 harmonicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens libertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrealinhamento ressomático elementar = aquele planejado para promover a autorreorganização emocional e energética; autorrealinhamento ressomático avançado
= aquele planejado para promover a autorreestruturação pensênica profunda.
Culturologia: a cultura intraconsciencial dinâmica; a cultura do abertismo consciencial; a cultura do compartilhamento; a cultura do desprendimento; a cultura autotarística; a cultura da autorrenovação; a cultura da indiferença autoparapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrealinhamento ressomático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Autodecantação paragenética: Autabsolutismologia; Homeostático.
03. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autoteste paraterapêutico: Autocuroterapia; Homeostático.
05. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
06. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
Potencial autorreciclogênico: Autorreciclologia; Homeostático.

O AUTORREALINHAMENTO RESSOMÁTICO É RESULTADO
DE MEGAESFORÇOS EVOLUTIVOS DA CONSCIN AUTOLÚCIDA, AO PAUTAR A EXISTÊNCIA PELOS NEOPRINCÍPIOS
INTERMISSIVOS, PRIORITÁRIOS E AUTORRECINOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os autajustes necessários previstos no
autorrealinhamento ressomático? Quais os impactos notórios na autogestão existencial? Com
quais proveitos autevolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3a edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.;
6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21
websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm; enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 48, 149,
199, 213 a 216 e 255.
2. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.;
314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 200 e 210.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
31, 32, 74 e 100.
4. 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 41, 59, 69, 72, 98, 148, 156,
166, 169, 170, 186, 212, 215, 228, 294, 408, 465, 522, 542, 562, 584, 587, 589, 657, 661, 851, 867 e 881.
5. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 92.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 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; páginas 106 e 133.
7. 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 108, 1.134
e 1.523.
8. 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 56, 67,
151, 280, 289, 383, 417, 421, 422, 542, 562, 684, 697 e 700.
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AUTORREALISMO PRÓ-COMPLÉXIS
(COMPLETISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrealismo pró-compléxis é o ato ou efeito do exame, avaliação ou
análise racional da condição existencial pessoal, promovida pela conscin intermissivista, homem
ou mulher, notadamente na maturidade, visando atualizar a autocognição momentânea, promover
o realinhamento e os ajustes de vida factíveis, em prol do completismo existencial exitoso.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo real provém do idioma Latim, realis, “que existe de fato; verdadeiro”. Surgiu no Século XV. O termo realismo apareceu no Século XIX. O sufixo ismo procede
do idioma Grego, ismós, “doutrina; teorias; escolas; sistemas; tendências; correntes”. O prefixo
pró vem do idioma Latim, pro, “diante de; antes de; a favor de; em prol de”. A palavra completo
deriva do mesmo idioma Latim, completus, de complere, “aquilo que não falta parte”. Surgiu no
Século XVII. O vocábulo existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, de existere, “ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorrealismo pró-completismo existencial. 2. Autorrealismo proexogênico. 3. Análise da autorrealidade completista. 4. Pragmatismo pessoal pró-compléxis.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrealismo pró-compléxis, autorrealismo pró-compléxis inicial e autorrealismo pró-compléxis avançado são neologismos técnicos da Completismologia.
Antonimologia: 1. Irrealismo pessoal anticompléxis. 2. Autabordagem amaurótica anticompléxis. 3. Escapismo pró-melex.
Estrangeirismologia: o checkup existencial; a reanálise do modus operandi pessoal;
a identificação do locus minoris resistentiae holossomático; a life expectancy pessoal; o valor do
lifetime; o right timing evolutivo; o status momentosus completista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cronêmica autoproéxica.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vislumbremos o compléxis. Compléxis exige recéxis. Planejamento impõe realinhamento. Compléxis tem
preço. Completismologia: miniacabativas diuturnas. Autocompléxis: recorde proexológico. Compléxis: obra-prima existencial.
Coloquiologia: a constatação de ocasionalmente nadar de braçada; a admissão de ainda
morrer na praia; as pistas proéxicas a partir do jeitão pessoal.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Carreira. O maior sucesso da sua carreira, conscin leitora, será você alcançar
o completismo em sua proéxis”.
2. “Completismo. O completismo proexológico é medido menos pelo que se fez
e mais pelo ainda não realizado. Marasmologia: omissão mentalsomática”.
3. “Compléxis. O autocompléxis é a reunião dos efeitos práticos das excelências da
conscin. O completismo existencial apresenta percentuais de consecução”.
Unidade. A unidade de medida do autocompletismo existencial (autocompléxis) é o miniautesforço.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do completismo existencial; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; o prumo ortopensênico sustentando o autorrealismo pró-compléxis.
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Fatologia: o autorrealismo pró-compléxis; a análise do nível de completismo pessoal;
a avaliação factual da autorrealidade consciencial; a previsão da autossobrevida; a pesquisa realista e cosmovisiológica do restante da vida intrafisica pessoal; a autocriticidade máxima em prol da
autevolução; o autocompletismo existencial incluindo o cumprimento do papel pessoal na maxiproéxis; a exatidão na análise quanto às conquistas e omissões pessoais; a autoconsciência quanto
às pendências existenciais; a avaliação dos percentuais de compléxis; a autofamiliaridade ascendente favorecendo a análise do autorrealismo pró-compléxis; a cláusula pétrea; o peso da terceira
idade; o contrapeso da maturidade; as benesses do autenfrentamento da realidade consciencial;
o balanço dos recursos econômicos, sociais e intelectuais; o planejamento factível da publicação
da obra-prima escrita (megagescon) pessoal; a autopesquisa minuciosa e aprofundada, no momento evolutivo; a análise minudente do nicho interassistencial pessoal; a realidade monodimensional restringindo a automanifestação evolutiva; os minivícios; os minitrafares favoritos; os minierros reticentes; a inacabativa cronicificada; as desculpas revisadas; o escapismo da autorrealidade; a análise da conjuntura presente; o planejamento realista; as hipóteses pertinentes; a expansão da longevidade humana; a atitude antimelex; a aceitação da realidade exterior como sendo resultado da autobiografia; a autanálise da bagagem pessoal; o ajuste fino da agenda holossomática;
a aceitação da autorrealidade intraconsciencial como sendo a melhor versão existencial; a exploração máxima da neoversão existencial; a capitalização consciencial fomentando o compléxis;
o autempoderamento máximo no momento evolutivo; os neovalores do intermissivista em prol do
compléxis; a assunção da condição de conscin pré-completista; o autorrealismo pró-compléxis
minorando as surpresas pós-dessoma; o fato de todo planejamento exigir revisões otimizadoras;
Cronoevoluciologia; a Autopesquisologia norteando as neoprioridades inarredáveis; o pragmatismo existencial cosmoético; o esforço pelo aumento dos percentuais de êxito proexológico; a Autoinventariologia Lúcida em prol da magnoproéxis; a Autorrecexologia Lúcida em prol do megacompléxis.
Parafatologia: os indicadores multidimensionais do nível de completismo pessoal; as
inspirações extrafísicas oportunas pró-compléxis; a ampliação da cosmovisão multidimensional
quanto ao status da autorreeducação do neo-holossoma; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; as possíveis vantagens da intermissão prolongada, assistida e interassistencial;
o saldo enriquecido da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a constatação parapsíquica da repercussão
holobiográfica nas cláusulas proéxicas; as pesquisas paraperceptivas da Central Extrafísica das
Energias (CEE) enquanto recurso paraterapêutico; as pesquisas paraperceptivas da Central Extrafísica da Verdade (CEV) enquanto recurso neoideativo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ratificando hipóteses de pesquisa; as análises multidimensionais esclarecedoras oriundas das
maratonas autopesquisísticas pessoais; as paraprescrições dos amparadores extrafísicos; as achegas da equipex em prol do compléxis pessoal; o autoortabsolutismo em prol da Pré-Intermissiologia exitosa; o autorrealismo pró-compléxis fomentando o ensejo da Neointermissiologia liderológica; o vislumbre do Curso Intermissivo (CI) mais avançado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da acabativa; o sinergismo longevidade-produtividade.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a depuração do princípio
“isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a errata consciencial
pró-compléxis.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas para evitação da melex; a técnica da maratona autopesquisística; a banana technique.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Longevologia.
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Efeitologia: os efeitos do inventário proexológico periódico no compléxis; o efeito do
compléxis para as existências futuras; os efeitos acumulativos dos desvios da atenção ao prioritário gerando o incompléxis; os efeitos da conjugação dos autopotenciais no compléxis; os
efeitos da longevidade lúcida no compléxis; os efeitos da vida intelectual ativa no compléxis; os
efeitos mediatos do cumprimento dos paradeveres intermissivos convergentes ao compléxis; os
efeitos sadios do compléxis na evolução pessoal; o efeito da completude das pequenas ações
acumuladas no completismo existencial por meio do sinergismo da acabativa.
Neossinapsologia: o usufruto das paraneossinapses intermissivas retroalimentando
o autorrealismo pró-compléxis.
Ciclologia: o ciclo pré-compléxis–compléxis–pós-compléxis.
Enumerologia: a autanálise pró-compléxis; a heteranálise pró-compléxis; a microanálise
pró-compléxis; a macroanálise pró-compléxis; a paranálise pró-compléxis; a neoanálise pró-compléxis; a reanálise pró-compléxis.
Binomiologia: a evitação do binômio incompléxis-melin; o binômio teoria-prática; o binômio admiração-discordância; o binômio projeto-realização; o binômio Enciclopédia dos Credores–Enciclopédia da Conscienciologia.
Interaciologia: a interação autodisponibilidade-factibilidade; a interação autoproéxismaxiproéxis; a interação minicompléxis-megacompléxis.
Crescendologia: o crescendo pré-compléxis–compléxis–megacompléxis.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio hábitos
sadios–rotinas úteis–vida matemática; o trinômio autexistencial holossomaticidade-multidimensionalidade-multiexistencialidade; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio laboral curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio utilitarismo-pragmatismo-calculismo em bases cosmoéticas; o trinômio potencialidades-autoconfiança-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento-autorganização-detalhismo-exaustividade; o polinômio racionalidade-lógica-autodiscernimento-megaprioridade; o polinômio holomaturidade-hiperacuidade-autodiscernimento-autexperiência-veteranismo-polivalência-profissionalismo; o polinômio autodiscernimento-autorganização-detalhismo-exaustividade; a autocrítica quanto ao polinômio meia-boca–meia-força–meia-sola–meia-verdade.
Antagonismologia: o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo juventude / maturidade; o antagonismo reconhecimento holossomático / estranhamento somático; o antagonismo realidade subjetiva / realidade objetiva;
o antagonismo conformático conteúdo da consciência / soma da consciência.
Paradoxologia: o paradoxo da omissão superavitária pró-compléxis.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a autovivênvia lúcida das leis da proéxis; as leis das probabilidades; a lei do
maior esforço em prol da autovivência eficaz da técnica de viver evolutivamente.
Filiologia: a autocogniciofilia; a voliciolinofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome de Poliana; a evitação da síndrome da autovitimização.
Maniologia: a remissão da megalomania; a supressão da mania de menosprezar os feitos
pessoais.
Mitologia: a eliminação dos mitos pessoais atravancadores do compléxis.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Completismologia; a Autoinventariologia; a Autoproexologia;
a Maxiproexologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Teaticologia;
a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin completista; a conscin-trator; a conscin-líder; 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; o evoluciólogo Transmentor.
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 completista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens proexus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autoconscientiometra; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrealismo pró-compléxis inicial = o da análise autobiográfica de período específico da atual existência humana, a partir do cotejo de cláusulas hipotéticas da autoproéxis; autorrealismo pró-compléxis avançado = o da macroanálise autobiográfica de toda a atual
existência humana, a partir do cotejo de cláusulas pétreas da autoproéxis.
Culturologia: a cultura do autenfrentamento; a cultura da autodeterminação; a cultura
da Recexologia; a cultura da Voliciolinologia; a cultura da Reurbexologia; a cultura da Pré-Intermissiologia; a cultura da Autorganizaciologia.
Indicadores. Conforme a Completismologia, considerando-se as leis racionais da proéxis, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 indicadores a serem analisados pelo intermissivista, visando o completismo existencial pleno:
01. Adaptaciologia. Já mantenho o abertismo consciencial para as renovações ou ampliações proéxicas, atendendo à lei da adaptabilidade?
02. Assistenciologia. Já reconheço e retribuo exponencialmente a assistência recebida
em função da autoproéxis, atendendo à lei da interassistencialidade?
03. Cosmoeticologia. Já vivencio teaticamente a Cosmoética, considerando todos os
meios e objetivos envolvendo a autoproéxis, atendendo à lei da cosmoeticidade?
04. Egocarmologia. Já busco prioritariamente suprir as necessidades proexogênicas
pessoais, egocármicas, mantendo o megafoco policármico, atendendo à lei da egocarmalidade?
05. Evoluciologia. Já mantenho coerência com a própria FEP, vivenciando os requisitos
compatíveis com o mérito pessoal da então consciex intermissivista, pré-proexista, atendendo
à lei da evolutividade?
06. Interaciologia. Já reconheço a importância da singularidade da proéxis pessoal
e dos compassageiros evolutivos, sendo não excludentes entre si, atendendo à lei da interatividade?
07. Intercooperaciologia. Já compreendo e vivencio a interdependência cosmoética,
eliminando quaisquer liames de competitividade, atendendo à lei da intercooperatividade?
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08. Interdependenciologia. Já assumo a responsabilidade pessoal exclusiva quanto
à autoproéxis, enquanto paradever inalienável dentro do princípio da economia de bens, atendendo à lei da intransferibilidade?
09. Lucidologia. Já possuo lucidez quanto às diretrizes autoproéxicas, atestando o saldo
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), atendendo à lei da consciencialidade?
10. Temperamentologia. Já compreendo, aceito e usufruo plenamente dos traços do
próprio temperamento e da bagagem multimilenar pessoal e única, atendendo à lei da compatibilidade?
Tecnicidade. Diante da diversidade de técnicas e neoconceitos propostos pela Conscienciologia, vale a apreensão de algumas associações ideativas, passíveis de enriquecer e aprofundar as autopesquisas quanto à Completismologia.
Autodesempenho. Segundo a Trinomiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 características do conscienciólogo a serem apreendidas a partir de trinômios alavancadores da
autoproéxis, notadamente pelo veterano interessado no êxito completista:
1. Afetividade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio autoconceito-autoimagem-autestima.
2. Assistencialidade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
3. Atividade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio materpensene-megatrafor-megaatributo.
4. Capacidade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
5. Executabilidade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio metas-continuísmo-completismo.
6. Produtividade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio motivação-trabalho-lazer.
7. Volicionalidade. A análise do autodesempenho relativo ao trinômio vontade-intencionalidade-cosmoeticidade.
Aproveitamento. Vale refletir sobre eventuais sinais de desconforto ou malestar ante
a autorrealidade consciencial, a fim de melhor aproveitar o lifetime pessoal, buscando estreitar ou
eliminar o gap entre teoria intermissiva e teática intrafísica, em prol da eficácia autevolutiva
completista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrealismo pró-compléxis, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autauditoria quinquagenária: Autoproexogramologia; Neutro.
02. Autofamiliaridade ascendente: Autoconviviologia; Homeostático.
03. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Completismo existencial diário: Autoproexologia; Homeostático.
08. Completude consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
10. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
11. Pós-compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.

O AUTORREALISMO PRÓ-COMPLÉXIS É MEDIDA PRAGMÁTICA E COSMOÉTICA, A SER ADOTADA PELO INTERMISSIVISTA EMPENHADO, PREVENINDO A MELEX E MAXIMIZANDO A PERFORMANCE PESSOAL MAXIPROÉXICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o desempenho pessoal em relação ao compléxis? Quais medidas vem adotando para realinhar as autoprioridades a favor da eficácia existencial nessa Era de Aceleração da História Humana?
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 92, 506, 507
e 626.
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 46 e 1.660.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 117 e 138.
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AUTORRECICLAGEM AFETIVA
(AUTORRECICLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreciclagem afetiva é a mudança para melhor na qualidade das relações de afeição da conscin, homem ou mulher, enquanto resultado da reforma íntima quanto aos
próprios valores, posturas e condutas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O termo afetivo provém do
mesmo idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autotransformação afetiva. 2. Automelhoria nas interações afetivas.
3. Autoqualificação da afetividade. 4. Autevolução nas relações afetivas interpessoais. 5. Atualização de si mesmo nas interrelações.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreciclagem afetiva, autorreciclagem afetiva
primária e autorreciclagem afetiva avançada são neologismos técnicos da Autorreciclologia.
Antonimologia: 1. Autestagnação afetiva. 2. Autofechadismo nas trocas afetivas.
3. Automimeses dispensáveis nas relações afetivas.
Estrangeirismologia: o Recexarium; o Conviviarium; o ad infinitum da autorreciclagem; o self recycling consciencial; o upgrade afetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das reciclagens interrelacionais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem afetiva; o holopensene pessoal
da afetividade sadia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fraternopensenes;
a fraternopensenidade; a reciclagem holopensênica da afetividade pessoal.
Fatologia: a autorreciclagem afetiva; o desenvolvimento da visão autocrítica nas interações; a autorresolução de conflitos íntimos; o autenfrentamento das dificuldades afetivas; as autossuperações alcançadas pela utilização dos trafores; a transposição das fronteiras mentais impulsionando as autorreciclagens; os propulsores da vontade (Voliciologia); a condição de autoimperdoador (Autodefinologia); a autossuperação evolutiva (Evoluciologia); as autogestações conscienciais sendo catalisadoras das autorreciclagens; a docência conscienciológica sendo recicladora
de condutas; a Consciencioterapia esclarecedora da necessidade da autorreciclagem afetiva;
a distorção cognitiva produzindo patopensenes impeditivos das trocas afetivas sadias; a autoimagem idealizada construindo barreiras para o aprofundamento dos vínculos afetivos; a preocupação
com a performance impossibilitando a acuidade na autopercepção; a necessidade de aprovação
prejudicando a interassistencialidade; o temperamento monárquico provocando a superficialidade
nas interrelações; os valores pessoais decorrentes dos traços imaturos; os mecanismos de defesa
do ego (MDEs) inviabilizadores da autenticidade nas relações interconscienciais; o autodesvelamento propiciado pela tares; as autorreciclagens desencadeadas pela autocompreensão; as relações de amizade enquanto fonte de nutrição afetiva; o vínculo afetivo fortalecido pela sexualidade
sadia; a dupla evolutiva propulsora da autorreciclagem afetiva; a ressignificação das relações grupocármicas pela vivência do paradigma consciencial; a recomposição grupocármica alcançada por
meio das reconciliações; o adoecimento de membro da família suscitando reciclagens cirúrgicas
no grupocarma; a desconstrução das posturas cristalizadas abrindo espaço para a renovação das
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relações familiares; o respeito às diferenças promovido pelo abertismo consciencial; a eliminação
de tabus e preconceitos nas relações interpessoais; as sincronicidades ocorridas após a conscientização da necessidade de transformação; a alteração das prioridades enquanto atratora de situações
favoráveis à evolução; a mudança de valores resultante das reciclagens intraconscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paravínculos
afetivos; os insights transmitidos pelos amparadores extrafísicos; o autoinvestimento nas reciclagens programadas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autocompreensão das reações
emocionais por meio da projetabilidade lúcida (PL); a projeção lúcida vexaminosa enquanto seta
apontada para os aspectos a serem reciclados; a vivência de sentimentos elevados durante as projeções assistidas; a autoconfiança desenvolvida pelas autorreciclagens aumentando a confiança na
multidimensionalidade; o acoplamento com o amparador extrafísico nas atuações interassistenciais; as reconciliações realizadas nos 10 minutos iniciais da tenepes; a afetividade avançada nas
práticas interassistenciais da tenepes; o contato com a autorrealidade afetiva nos experimentos parapsíquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades propiciando reciclagens mútuas;
o sinergismo autopredisposição à reciclagem–predisposição assistencial dos amparadores; o sinergismo da aplicação dos trafores para a superação dos trafares.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdependência; o princípio da inseparabilidade grupocármica fundamentando a necessidade das reconciliações; o princípio da convivialidade sadia propiciando o autodesassédio nas interrelações;
o princípio da descrença (PD) fomentando as autorrenovações pensênicas nas relações interpessoais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a atualização contínua do código
de valores pessoais; a reformulação do código de conduta pessoal em consonância com as autorreciclagens.
Teoriologia: a teoria da reciclagem consciencial; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços na superação dos gargalos evolutivos; a teoria da recuperação de cons no processo de reciclagem intraconsciencial; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da coevolução.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da desdramatização emocional produzindo o autodiscernimento nas interrelações;
a técnica da Autoconsciencioterapia desenvolvendo o continuísmo das reciclagens; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica otimizando a reciclagem nas interações afetivas; a técnica da autorreflexão de 5 horas propiciando o aprofundamento da autopesquisa.
Voluntariologia: as autorreciclagens promovidas pelo trabalho voluntário em Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo na predisposição à reciclagem; o efeito potencializador dos resultados positivos das reciclagens; o efeito halo dos neovalores, das neoposturas e neocondutas; os efeitos profiláticos das recins e recéxis na evitação das automimeses dispensáveis.
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas autorreciclagens; as neossinapses
criadas pela melhoria das relações afetivas.
Ciclologia: o ciclo autotransformação-autorrealização por meio das trocas afetivas;
o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações na recomposição das relações grupocármicas;
o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo autocompreensão-autorreciclagem; o ciclo
autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação na
qualificação da afetividade pessoal.
Enumerologia: a necessidade das autorreciclagens afetivas; a predisposição às autorreciclagens afetivas; a decisão pelas autorreciclagens afetivas; a determinação durante as autorreciclagens afetivas; as neoatitudes resultantes das autorreciclagens afetivas; o continuísmo das
autorreciclagens afetivas; a autoconscientização da transafetividade resultante das autorreciclagens afetivas.
Binomiologia: o binômio vontade-realização na implementação das mudanças comportamentais necessárias à resolução de conflitos nas interrelações; o binômio desafio-superação;
o binômio esforço-êxito; o binômio autanálise repetida–autocompreensão; o binômio neoexperimentação-atualização; o binômio decisão-motivação; o binômio admiração-discordância; o binômio custo-benefício na eliminação das amizades ociosas; o binômio crise de crescimento–oportunidade evolutiva.
Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade na (re)constituição dos vínculos
afetivos; a interação autocrítica-autorrenovação; a interação recin-recéxis; a interação (dupla)
reciclante-amparador; a interação automotivação–rendimento evolutivo maior.
Crescendologia: o crescendo virtuoso da melhoria contínua nas relações interpessoais;
o crescendo estagnação afetiva–reciclagem afetiva; o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o crescendo afetividade primária–afetividade avançada.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer qualificando as interações afetivas; o trinômio bons pensamentos–bons sentimentos–boas energias conscienciais nas interrelações; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma nas auto e heterorretratações; o trinômio Curso Intermissivo–autorreciclagens–compléxis.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autenfrentamento-autotransformação-autevolução; o polinômio autopesquisa-autorreciclagem-gescon-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo crise de crescimento / crise de sofrimento; o antagonismo tradição / renovação; o antagonismo neofobia / neofilia; o antagonismo mecanismos de
defesa do ego / autenticidade consciencial; o antagonismo ganho secundário / ganho evolutivo
nas interações afetivas; o antagonismo monovisão / cosmovisão influenciando a qualidade das relações interconscienciais.
Paradoxologia: o paradoxo de a crise de crescimento poder possibilitar a melhoria das
relações afetivas grupais; o paradoxo de os assédios interconscienciais oportunizarem a evolução pessoal por meio das autorreciclagens.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço aplicada às reciclagens pessoais; a lei da reeducação evolutiva.
Filiologia: a recexofilia; a neofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a mentalsomaticofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a autocura da reciclofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a extinção da síndrome da autovitimização acelerando as autorreciclagens; a eliminação da síndrome da imaturidade
consciencial nas relações afetivas; o combate à síndrome da mediocrização evitando a estagnação
afetiva; a superação da síndrome do atraso evolutivo; o descarte da síndrome da manutenção do
anacronismo viabilizando a reciclagem dos valores pessoais.
Maniologia: a vitória sobre a fracassomania.
Mitologia: a autossuperação do mito de Narciso; a desconstrução, por meio das autorreciclagens, dos mitos anacrônicos de superioridade pessoal; a destruição dos mitos geradores de
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malentendidos nas interações afetivas; a eliminação dos mitos propiciando a autenticidade nas interrelações.
Holotecologia: a recicloteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca;
a pensenoteca; a discernimentoteca; a prioroteca; a volicioteca; a proexoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autorreciclologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;
a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Holocarmologia;
a Intermissiologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin afetiva; a conscin lúcida; a conscin automotivada; a conscin autocrítica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verbetógrafa;
a conscin enciclopedista; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o autorreciclador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraperceptologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autorrecicladora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a 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 mutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreciclagem afetiva primária = a realizada considerando apenas a visão intrafísica das interrelações; autorreciclagem afetiva avançada = a realizada considerando
a visão multidimensional das interrelações.
Culturologia: a cultura da Reciclologia; a cultura evolutiva; a cultura da autorreflexão;
a autolibertação das mimeses culturais; a cultura multidimensional.
Taxologia: Sob a ótica da Autorreciclologia, a autorreciclagem afetiva ocorre em 2 âmbitos, conforme a seguinte ordem lógica:
1. Intraconsciencial. A autorreciclagem processada no íntimo da conscin, a partir da
postura autocrítica, desencadeadora de autoquestionamentos a respeito de si mesma, dos próprios
traços conscienciais (trafores, trafares e trafais) e a posterior reavaliação da forma de pensar
e sentir as relações afetivas, resultando em mudanças internas geradas pelo autodiscernimento,
fundamentado na inteligência evolutiva (IE).
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2. Interconsciencial. A autorreciclagem na forma de se relacionar afetivamente concretizada pelas neoposturas, neocondutas e neovalores, ressignificando os vínculos conscienciais
e tornando as interações mais maduras, harmônicas, fraternas, cosmoéticas e interassistenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autorreciclagem afetiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
08. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
09. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
10. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
11. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
12. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
15. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.

A AUTORRECICLAGEM AFETIVA É CONDIÇÃO ESSENCIAL
PARA A VIVÊNCIA TEÁTICA DA INTERASSISTENCIALIDADE
AVANÇADA, DESENVOLVENDO, NOS CONTATOS E PARACONTATOS, O UNIVERSALISMO E O MAXIFRATERNISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a qualidade das próprias relações afetivas? Está disposto(a) a fazer uso da coragem evolutiva para realizar as autorreciclagens
necessárias na área da afetividade?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.;
18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 101 a 112.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 228
e 229.
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.; 2 tabs.; 300 testes; glos.; 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 404, 607, 626 e 684.
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AUTORRECONCILIAÇÃO TÉCNICA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreconciliação técnica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, superar autofissuras conscienciais por meio da aplicação de aportes parepistemológicos, parametodológicos e paratécnicos da Conscienciologia, alcançando a condição de autorrespeito, autoconfiança, autopacificação, autolibertação, autalívio, autestima e autocura.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo reconciliação vem do idioma Latim, reconciliatio, “reconciliação; restabelecimento”. Surgiu no Século XV. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte,
à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorreconciliação teática. 2. Restauração pessoal planejada. 3. Autoconcórdia planificada. 4. Autorretratação sistematizada. 5. Harmonização vivencial de si.
6. Apaziguação técnica. 7. Autopacificação organizada. 8. Autorreconciliação embasada na Metodologia Conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreconciliação técnica, autorreconciliação
técnica mínima e autorreconciliação técnica máxima são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Reconciliação teórica. 2. Heterorreconciliação. 3. Harmonização
superficial de si.
Estrangeirismologia: a autabsolvição da mea culpa; o gap cognitivo-emocional; o deficit de amor próprio; a glasnost holobiográfica; o modus vivendi embasado no egão; a repetição ad
nauseam de mentiras contadas para si; a superação do modus operandi pautado no autengano;
o upgrade holocármico; o alinhamento cosmoético da performance evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocrítica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cisão, não.
Autorreconciliação. Autorreconciliação técnica cura.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais referentes ao ato de olhar-se em profundidade empregando o bom humor como estratégia de autenfrentamento: a rapadura é doce mas
não é mole não; o ato de redimir-se da culpa no cartório.
Citaciologia: – Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser
(Alan Watts, 1915–1973). Quando me aceito como sou, posso então mudar (Carl Rogers, 1902
–1987).
Filosofia: o Antidogmatismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica pesquisística; o holopensene da ciência multidimensional; o confronto com o holopensene religioso; a reciclagem do holopensene
pessoal autafetivo; a identificação dos ganchos pensênicos de auto e heterassédio; a inflexibilidade pensênica; a superação dos nosopensenes; a eliminação do holopensene autodestrutivo; a assepsia do holopensene beligerante; a melhoria da autopensenização; a autopensenização equilibrada; os autoortopensenes; a autoortopensenidade; o desenvolvimento do materpensene interassistencial; o predomínio da pensenidade pacífica; o holopensene pessoal paracientífico.
Fatologia: a autorreconciliação técnica; o reencontro passo a passo consigo mesmo;
o planejamento da autorretratação; o processo da autorreeducação; a autaceitação conquistada
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através do discernimento; a percepção do malestar enquanto sinalizador do cisma consciencial;
o autabandono identificado; a constatação da rede de conflitos íntimos; a oscilação da autolucidez
consciencial; o reconhecimento do descontrole sobre os pensamentos patológicos; a infradotação
mentalsomática; o predomínio das emoções tóxicas; as mágoas; os ressentimentos; as culpas reais
ou imaginárias; as insatisfações; a supervalorização do sofrimento; a vitimização; a exacerbação
das emoções desequilibradas; a frustração e o remorso sabotadores da performance evolutiva sadia; o autembotamento; a sobrecarga do fígado; o aumento do cortisol na corrente sanguínea;
a presença de doença autoimune; o “peso do mundo” nas costas; o des nimo; a desesperança;
a reatividade; a melin; os atributos do mentalsoma (paracorpo do autodiscernimento) aplicados
à autorreconciliação; o exercício técnico da autocrítica cosmoética; a assunção da saturação consciencial; as paratécnicas terapêuticas mediadoras do autodiagnóstico; a autopesquisa na reeducação das emoções; a Autopesquisologia contribuindo para os achados conscienciais e holossomáticos; o desmanche íntimo das falácias religiosas inculcadoras de culpa desde a infância; a autopesquisa descortinando as sutilezas da Fisiologia e da Parafisiologia; as terapias somáticas ampliando
o autoconceito; os pedidos de tenepes enquanto técnicas paraterapêuticas; a caracterização das
interprisões ego e grupocármicas; a identificação dos encontros de destino engendrados pelo maximecanismo interassistencial; a pesquisa das senhas proexológicas na primeira infância; a pesquisa das retrocognições; a anamnese da dificuldade em mediar a própria holobiografia; a identificação do cacoete holobiográfico; a mudança da autocognição; a neoautocognição; a recuperação
da saúde consciencial; a quitação das pendências afetivas pessoais ou alheias; as conquistas das
amizades raríssimas; o reencontro com o passado; o bom humor; o amor próprio cosmoético;
o autorrespeito; o abertismo; a autenticidade consciencial; a potencialização da vontade; a ampliação do estofo interassistencial; a aglutinação; a primoponência em verpons conscienciológicas; as
gescons; o impulsionamento da proéxis; o completismo existencial (compléxis).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções lúcidas (PL) patrocinadas pelos amparadores extrafísicos; as experiências extrafísicas paradidáticas;
as paracirurgias; a impulsão consciencial a partir da liberação das energias do psicossoma; a identificação do autestigma paragenético; o mapeamento do rastro cármico gerado pelo comportamento imaturo, ignorante e inexperiente das vidas anteriores; o reconhecimento dos parassintomas da
cisão consciencial; o medo impondo cangas assediadoras extrafísicas, experimentadas tanto na vigília física ordinária (VFO) quanto nas projeções da consciência; a cegueira extrafísica nas projeções conscienciais; a ressaca energética; o reconhecimento e o mapeamento da assistência dos
amparadores extrafísicos; o resgate mnemônico da admissão pessoal no primeiro Curso Intermissivo (CI); o uso dos parapalcos dos cursos de Conscienciologia enquanto método de autorretratação e heterorreconciliação; as interassistências reconciliatórias extrafísicas registradas nas dinâmicas parapsíquicas conscienciológicas; o resultado das pararreconciliações com grupos de consciexes via pesquisa temática interassistencial; a alfabetização parapsíquica; a evolução do parapsiquismo incipiente via cientificidade paraperceptiva; o desenvolvimento do processo da assim-desassim e da flexibilidade holochacral sadia; a parafiliação em trabalhos voluntários avançados;
a aura energética radiante.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-neocognição; o sinergismo dos pensenes
pesquisísticos na formação do neo-holopensene pessoal paracientífico; o enfrentamento do sinergismo nosográfico pressão mesológica–apriorismose na superação da autodogmática; o sinergismo holobiográfico a partir dos efeitos da autorreconciliação técnica.
Principiologia: o princípio evolutivo da autopesquisa autodidata ininterrupta; o princípio “isso também passa”; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da descrença (PD);
o princípio da autonomia consciencial; o princípio da intransferibilidade das responsabilidades
pelos atos cometidos; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da evolução consciencial
lúcida; o princípio insubstituível do esforço pessoal; o princípio filos fico antigo “coragem para
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mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condi ões”.
Codigologia: o código da ficha evolutiva pessoal (FEP); o código de prioridades pessoais (CPP); a maturidade na elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas; a teoria das vidas intrafísicas sucessivas;
a ignorância quanto à teoria do holossoma; a teoria dos mecanismos de defesa do ego (MDE) explicando o autescondimento consciencial; as teorias da Recexologia; a teoria pedagógica espontânea do autexemplo; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos acertos grupocármicos; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da cognição multidimensional e o modelo parepistemológico evolutivo.
Tecnologia: os cursos conscienciológicos enquanto técnicas para resgate mnemônico do
Curso Intermissivo e recuperação de cons magnos; a técnica do EV; a técnica da assim-desassim; as técnicas projetivas para contato interconsciencial reconciliador; a técnica do abraço energético; a técnica de evocação dos amparadores; as técnicas conscienciométricas da Associação
Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); as técnicas de Pesquisologia
propostas pela Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); a autoconsciencioterapia verbetográfica enquanto técnica de ampliação da
compreensão dos fatos, parafatos e da própria realidade intraconsciencial; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada nas autopesquisas; o sinergismo das técnicas paradidáticas e paraterapêuticas na autopesquisa lúcida.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituições Conscienciocêntricas (ICs) favorecendo o desenvolvimento da cientificidade multidimensional e oportunizando encontros de destino,
ampliação das amizades raras e as reconciliações milenares; o voluntariado especializado em
Pesquisologia na RECONSCIENTIA, elucidando as bases epistemológicas e parametodológicas
das autopesquisas e consolidando a autoparacientificidade; o paravoluntariado dedicado dos amparadores extrafísicos de função contribuindo com as sugestões irresistíveis sobre temas de pesquisa autorreconciliativos e libertários.
Laboratoriologia: o autolabcon; o laboratório da vida cotidiana diuturna; os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Holociclo); o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da autocisão consciente ou inconsciente na saúde holossomática da
conscin; o efeito paliativo das soluções instintivas no tratamento dos conflitos afetivos; o efeito
nocivo da atenuação supérflua da autoculpa refletido na hostilidade interconsciencial; o efeito
das manifestações prioritárias do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito das terapias holossomáticas na restauração consciencial; o efeito da Lexicoterapia na autocognição; o efeito curativo da autorreconciliação conquistada através da autopesquisa.
Neossinapsologia: o esforço da neoautocognição na formação de neossinapses; as paracirurgias auxiliando na formação de neossinapses; as neossinapses favorecendo a eliminação
das queloides emocionais; as neossinapses reforçando a autenticidade consciencial; as paraneossinapses melhorando a paragenética; as paraneossinapses alterando o temperamento básico da
conscin; as neossinapses reforçando a maturidade consciencial.
Ciclologia: o ciclo autocrítica exacerbada–heterocrítica equivocada promovendo interprisões; o ciclo causa-efeito influenciando a manifestação consciencial; o ciclo (temporal) passado-presente-futuro ditando a marcha evolutiva; o ciclo desafeição intrapessoal–foco egocêntrico
dificultando as relações interpessoais; o ciclo (libertário) autorreconciliação-heterorreconciliação; o ciclo saturação–autocrítica–autopesquisa–reciclagem consciencial; a autorreconciliação
enquanto condição dos 5 ciclos da espiral proexológica prioritária.
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Enumerologia: o ato de saturar-se; o ato de pesquisar-se; o ato de admitir-se; o ato de
enfrentar-se; o ato de ressignificar-se; o ato de reconciliar-se; o ato de libertar-se. A autorreconciliação; a autossuperação; a autopacificação; a autoconvivência sadia; a autoamorosidade; o autorrespeito; a autevolução.
Binomiologia: o binômio autoculpa-autovitimização; o binômio emoção–erro de abordagem cunhando auto e heterassédio; o binômio relação intraconsciencial sadia–relações interconscienciais maduras; o binômio diagnóstico-terapêutica.
Interaciologia: a interação apriorismo-monoideísmo; a interação emoções tóxicas–drenagem energética; a interação medo-ansiedade-depressão; a interação amparador-amparando
nas reciclagens conscienciais; a interação preceptor-preceptorando nos sets da Pesquisologia;
a interação autopesquisa-autocura.
Crescendologia: o crescendo melancolia intrafísica (melin)–melancolia extrafísica (melex); o crescendo evolutivo consréu–pré-serenão vulgar–intermissivista; o crescendo inteligência
emocional–inteligência evolutiva (IE); o crescendo libertário inculcação religiosa–autopesquisa
conscienciológica; o crescendo homeostático erro-correção; o crescendo autorreconciliação-heterorreconciliação.
Trinomiologia: o trinômio mentalsomático lucidez-autocrítica-discernimento aplicado
à autopesquisa; o trinômio pesquisístico descoberta–registro–banco de dados na formação de hipóteses; o trinômio dos sintomas culpa-vergonha-remorso investigados; o trinômio medo-ansiedade-preocupação dissecado; o trinômio nosográfico dogma-fantasia-irracionalidade superado;
o trinômio sintomático autafetividade rebaixada–fechadismo–comando temperamental; o trinômio autoclima pacificado–autoclima pacifista–autoclima pacificador.
Polinomiologia: o polinômio patológico distorção cognitiva–distorção perceptiva–distorção paraperceptiva–distorção mnemônica; o polinômio nosográfico patopensenização fixa–
–mau humor–energias antipáticas–encolhimento consciencial; o polinômio religioso crença-dogma-fé-escravidão; o polinômio consciencioterápico autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação na remissão de parapatologias; o polinômio (reciclofílico) autocríticaautocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o polinômio homeostático recin–recéxis–
neoautocognição–ancoragem consciencial íntima; o polinômio evolutivo autoconvivialidade sadia–amizades raras–performance proexológica–halo benéfico multisseriexológico.
Antagonismologia: o antagonismo ausência de registro / autopesquisa registrada;
o antagonismo apriorismo / pesquisofilia; o antagonismo fato / hipótese; o antagonismo dogmatismo / Descrenciologia; o antagonismo Teologia / Conscienciologia; o antagonismo materialismo / autoconscientização multidimensional (AM).
Politicologia: a discernimentocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis do
Paradireito; a autoconsciência quanto às leis da Fisiologia e da Parafisiologia; as leis da Genética e da Paragenética; as leis da Ressomatologia.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a autocriticofilia; a reciclofilia; a autassistenciofilia; a harmoniofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autopesquisofobia; a recexofobia; a tanatofobia; a criticofobia;
a teofobia; a espectrofobia; a traumatofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome do infantilismo; a síndrome de
Gabriela; a síndrome de Burnout; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do avestruzismo; a síndrome do pânico.
Maniologia: a mania de seguir em frente e não olhar para trás; a mania de abandonar
o passado; a mania de abandonar as pessoas; a mania de deixar intactos os pontos fracos; a mania
de esquecer; a egomania; a patomania; a religiomania; a flagelomania; a fracassomania; a sinistromania; a riscomania.
Mitologia: os megamitos religiosos; o mito do salvador; o mito da solidão; o mito da
Fênix ressurgindo das próprias cinzas; o mito da perfeição; a queda dos mitos multimilenares por
meio das autopesquisas.
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Holotecologia: a pesquisoteca; a somatoteca; a psicossomatoteca; a cognoteca; a recexoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Pesquisologia; a Parassemiologia; a Egocarmologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Autocuroterapia; a Consciencioterapia; a Autoconviviologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu; a consbel; a consrigidus; o pré-serenão vulgar;
o intermissivista jejuno; a isca humana inconsciente; a conscin interprisioneira; a vítima; a conscin eletronótica; a conscin religiosa; a conscin pacificada.
Masculinologia: o ensimesmado; o tímido; o envergonhado; o embotado; o inacessível;
o fujão; o murista; o autista; o bifronte; o cobrador; o frustrado; o insatisfeito; o inautêntico; o invejoso; o justiceiro; o magoado; o queixoso; o pessimista; o reclamante; o reivindicador; o algoz;
o suicida; o tirano; o vitimizado; o heterocriticador; o antepassado de si mesmo; o intermissivista
inadaptado; o reciclante existencial; o autopesquisador; o cientista multidimensional; o autorreconciliado exemplarista; o pacificista.
Femininologia: a ensimesmada; a tímida; a envergonhada; a embotada; a inacessível;
a fujona; a murista; a autista; a bifronte; a cobradora; a frustrada; a insatisfeita; a inautêntica; a invejosa; a justiceira; a magoada; a queixosa; a pessimista; a reclamante; a reivindicadora; a algoz;
a suicida; a tirana; a vitimizada; a heterocriticadora; a antepassada de si mesma; a intermissivista
inadaptada; a reciclante existencial; a autopesquisadora; a cientista multidimensional; a autorreconciliada exemplarista; a pacifista.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens libertarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreconciliação técnica mínima = a geradora de autalívio intraconsciencial; autorreconciliação técnica máxima = a geradora de neoautocognição, autocura e liberdade
consciencial.
Culturologia: a superação da cultura do autengano; a eliminação da cultura de empurrar com a barriga ou colocar debaixo do tapete; a cultura da postergação evitando se olhar;
a cultura da liberdade consciencial enquanto fundamento da Conscienciologia; a cultura da
Pesquisologia favorecendo a megaconscientização.
Caracterologia. No contexto da Autexperimentologia, eis, em ordem alfabética, 30 características indicativas de necessidade da autorreconciliação técnica:
01. Afetividade distorcida: as paixões; as decepções; os ódios.
02. Agressividade: o ataque enquanto defesa; a doença autoimune; o autoimperdoamento patológico; o autoflagelo.
03. Anticonvivialidade: a necessidade de aprovação; o excesso de justificativas; a desconfiança sistemática; a acepção de pessoas.
04. Apriorismose: os pré-julgamentos; os preconceitos velados ou abertos; a satisfação
malévola.
05. Arrogância: o intelecto desenvolvido acobertando o emocionalismo débil; o orgulho; a criticidade exacerbada; a ironia; as autocorrupções.
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06. Assédio parapsíquico: o parapsiquismo destrambelhado; a labilidade parapsíquica;
as projeções pesadelares.
07. Autoimagem distorcida: o ego inflado; o ego minguado.
08. Azedume: o cheiro ácido; os excessos de gases; o intestino preso; o enfezamento.
09. Baixa estima emocional: a coluna arcada; a expressão triste; a respiração curta.
10. Baixa estima intelectual: a falta de coragem para escrever; a falta de coragem para
pensar; a ausência de banco de dados de pesquisa; a ausência de gescons.
11. Bifrontismo: o ato de falar pelas costas; o ato de fazer escondido; a negação da realidade.
12. Distorção cognitiva: a fuga da responsabilidade; a distorção do livre arbítrio.
13. Emocionalismo: a angústia; o choro.
14. Escondimento: o vestuário fechado; as desculpas para evitar os encontros sociais;
a solidão.
15. Esquiva: o ato de falar para dentro; o ato de abaixar os olhos; a comunicação lacunada.
16. Fobia: a vertigem; o ansiosismo; o medo da perda.
17. Frustração: o excesso de expectativas; o amuo; a depressão.
18. Fuga: a vergonha do problema; a negativa de falar sobre o assunto; a dificuldade de
interação.
19. Impulsividade: o comando temperamental; a precipitação; o desrespeito aos limites
holossomáticos.
20. Infantilismo: a inflexibilidade; a birra; o egocentrismo aparente no uso excessivo
dos pronomes possessivos relacionados à primeira pessoa do singular.
21. Inflexibilidade: a dificuldade em pedir desculpas; a dificuldade em perdoar; a autoculpa.
22. Intolerância: as cobranças; o dedo em riste; o perfeccionismo; as atitudes extremadas; o suicídio.
23. Psicopatias: o autismo; a esquizofrenia.
24. Pusilanimidade: a decidofobia; a permanência no segundo time; o incompléxis.
25. Reivindicação: o revide; a vingança; a síndrome do justiceiro.
26. Temperamento: a distimia; o humor rebaixado; a refratariedade; a introversão.
27. Vampirização energética: os sonos irrefutáveis fora de hora; o mau humor; a defasagem do cardiochacra; as intrusões interconscienciais.
28. Vergonha: o rubor; o suor frio; a timidez.
29. Visão trafarista: o catastrofismo; o pessimismo.
30. Vontade débil: a preguiça; a falta de iniciativa.
Taxologia. Do ponto de vista da Holossomatologia, a autorreconciliação técnica pode
resultar em 5 tipos de benefícios, listados em ordem alfabética:
1. Conscienciais: a autenticidade; a liberdade; a interação social e parassocial positiva;
a parafiliação em equipins e equipexes evoluídas.
2. Energéticos: o aumento do potencial energético; a soltura do energossoma; o domínio do EV; o desenvolvimento das sinaléticas energéticas; as projeções lúcidas.
3. Mentaissomáticos: o aumento da autestima intelectual; a publicação de artigos, verbetes, livros e megagescons tarísticas.
4. Psicossomáticos: a interação positiva com conscins e consciexes; a ausência do medo; a superação do fechadismo; o duplismo; a maturidade emocional.
5. Somáticos: a saúde física; a correção da postura; a aparência demonstrando a real
idade.
Procedimentologia. No contexto da Autopesquisologia, eis, por exemplo, 9 etapas em
ordem funcional da autorreconciliação técnica:
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1. Admissão. A autaceitação da existência de dificuldades cognitivas e emocionais promotoras de autenganos, bloqueios da autexpressão, dificuldades de Auto e Interconviviologia.
2. Autoposicionamento. A decisão autêntica de promover mudanças íntimas, decorrente do cansaço de “dar nó em pingo d’água”.
3. Autopesquisa. O implemento da Autopesquisologia, a partir da utilização de paramétodos conscienciométricos e consciencioterápicos indicadores das fissuras conscienciais.
4. Identificação. A percepção e identificação, pouco a pouco, dos fatos e parafatos marcantes, vivenciados tanto na condição de vítima quanto de algoz, promotores dos nós górdios, das
feridas do ego e da cisão consciencial, inculcadores de culpas ou melindres.
5. Autorrevisão. O exercício do desapego às reivindicações infantis, eliminando os
queixumes e promovendo a revisão de tais fatos e parafatos geradores das cicatrizes e queloides
emocionais alojados no psicossoma.
6. Ressignificação. O exercício da autocriticidade cosmoética técnica, sincera, profunda, imprimindo novo significado aos fatos pretéritos, e promovendo nova manifestação consciencial, agora com o predomínio mentalsomático.
7. Responsabilidade. A remissão do sentimento de culpa, substituído pela noção de responsabilidade.
8. Autossuperação. A vivência da liberdade de expressão, a partir da neoautocognição,
reforçando o novo paradigma paracientífico pessoal.
9. Egocídio. A promoção do egocídio do antepassado de si mesmo, abrindo mão das falsas justificativas e dos comportamentos inadequados, com implemento de novo modus operandi
apoiado na autatualização holobiográfica conquistada.
Terapeuticologia: a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometria; a Terapia Cognitivo-Comportamental contribuindo para a elucidação dos gatilhos pensênicos patológicos;
a Autoconsciencioterapia Verbetográfica na organização da autopesquisa e na ressignificação
pensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreconciliação técnica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Neutro; Mentalsomatologia.
02. Alforria da dogmática religiosa: Liberaciologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Comando temperamental: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
08. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
09. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
10. Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
11. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Reciclagem da anti-holossomática: Reciclologia; Homeostático.
14. Temperamento distímico: Autotemperamentologia; Nosográfico.
15. Vítima fraterna: Pacifismologia; Homeostático.
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A AUTORRECONCILIAÇÃO TÉCNICA É RECURSO TERAPÊUTICO PRIORITÁRIO À CONSCIN, QUANDO VIVENCIA
AUTOCULPA OU CISÃO CONSCIENCIAL, VISANDO A AUTOCURA E A HARMONIZAÇÃO AUTO-HOLOBIOGRÁFICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda demonstra algum tipo de ruptura consciencial? Sente-se reconciliado consigo mesmo(a)? Em qual nível?
Filmografia Específica:
1. Águas Turbulentas. Título Original: DeUsynlige. País: Noruega. Data: 2008. Duração: 121 min. Gênero: drama. Idade (censura): livre. Idioma: Norueguês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Erik
Poppe. Elenco: Pal Sverre Hagen; Trine Dyrholm; Ellen Dorrit Petersen; Fredrik Grondahl; Trond Espen Seim; Angelou
Garcia; Henriette Garcia; & Anneke von der Lippe. Produção: Paradox Spillefilm. Roteiro: Harald Rosenløw-Eeg. Fotografia: John Christian Rosenlund. Música: Johan Söderkvist; & Iver Keive. Estúdio: Paradox Spillefilm. Sinopse: A trama gira em torno do assassinato de Isak ocorrido há anos. O foco recai sobre o jovem Jan, recém saído da prisão, tentando
reconstruir a própria vida e concentrado na reintegração pessoal. Jan busca a autorreconciliação, o perdão e a libertação do
sentimento de culpa. Os fatos protagonizados por Jan são revelados aos poucos, no decorrer da trama.
Bibliografia Específica:
1. Aranda, Cristiane; Glossário Terminológico da Inteligência Emocional; 184 p.; 41 refs.; Dissertação
(mestrado); Orientador Manoel Messias Alves da Silva; Universidade Estadual de Maringá; PR; 2010; páginas 1 a 184.
2. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 115 e 150 a 164.
3. Camillo, Regina, A Cognição Multidimensional e o Modelo Parepistemológico Evolutivo; Artigo; Anais
do I Simpósio de Paraciência; Foz do Iguaçu, PR; 17-18.05.2014. 1 E-mail; 3 enus.; 6 ilus.; 13 refs; Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 9 a 27.
4. Idem; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz
do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 1 E-mail; 10 enus.; 3 ilus.; 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.
5. Camillo, Regina, & Reginato, Romeu; Facilitação Interdimensional de Pesquisas; Artigo; Anais do
II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15;
N. 1; 2 E-mails; 27 enus.; 3 tabs.; 5 notas; 16 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 6 a 19.
6. Freud, Anna; O Ego e os Mecanismos de Defesa; (The Ego and the Mechanisms of Defense); trad.
Francisco F. Settineri; 124 p.; 4 partes; 12 caps.; 1 E-mail; 4 enus.; 1 foto; 38 notas; 23 x 16 cm; br.; 1ª reimp.; Artmed
Editora; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 37 a 43.
7. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Cláudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; páginas 23 a 27, 64 a 70 e 95 a 99.
8. Peirce, Charles Sanders; Semiótica e Filosofia: Textos Escolhido de Charles Sanders Peirce (Collected
Papers of Charles Sanders Peirce); trad. Octanny Silveira da Mota; & Leonildas Hegenberg; 164 p.; 7 caps.; 12 enus.;
6 esquemas; 4 fórmulas; 19,5 x 13,5 cm; br.; 3ª Ed.; Editora Cultrix; São Paulo, SP; 1984; páginas 71 a 92.
9. Rogers, Carl Ransom; Tornar-se Pessoa (On Becoming a Person); int. Peter D. Kramer; revisora Claudia
Berlíner; trad. Manoel José do Carmo Ferreira; & Alvamar Lamfarelli; 520 p.; 6 partes; 21 caps.; 1 cronologia; 32 enus.;
1 ilus.; 113 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 x 3 cm; br.; 6ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; Janeiro, 2009; página 20.
Webgrafia Específica:
1. Primi, Ricardo; Inteligência: Avanços nos Modelos Teóricos e nos Instrumentos de Medidas; Artigo; 12
p.; 1 E-mail; 1 ilus.; 1 tab.; 4 websites; 33 refs.; Avaliação Psicológica; Revista; Vol. 2; N. 1; Porto Alegre, RS; Junho,
2003; páginas 67 a 77; disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-04712003000100008&script=sci
_art text>; acesso em: 26.11.14; ISSN 3175-3431.
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AUTORRECUPERAÇÃO DOS MEGACONS
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorrecuperação dos megacons é o ato ou efeito de recordar, relembrar,
rememorar, reconquistar, reacessar, recobrar e reavivar as unidades de lucidez extrafísica (cons)
mais avançadas alcançadas durante o período da intermissão lúcida, em geral prolongado, por
parte da conscin intermissivista, homem ou mulher, com efeitos homeostáticos óbvios na consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra recuperação vem do idioma Latim, recuperatio, “recobro”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição mega deriva do idioma Grego,
mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. O termo consciência provém 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. Autorrecuperação dos cons magnos. 02. Megarrelembrança intermissiva. 03. Rememoração do Curso Intermissivo (CI) avançado. 04. Reacesso de paramegatrafores. 05. Ápice da autolucidez humana. 06. Maxiatilamento consciencial. 07. Hiperacuidade
multidimensional. 08. Automegacognição prioritária. 09. Efeito da autoparataquirritmia. 10. Parasserenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo con: adcon;
anticon; autocon; autoparacon; criptocon; extracon; megacon; neocon; paracon; retrocon.
Neologia. As 5 expressões compostas autorrecuperação dos megacons, autorrecuperação despertológica dos megacons, autorrecuperação semiconsciexológica dos megacons, autorrecuperação evoluciológica dos megacons e autorrecuperação serenológica dos megacons são
neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 01. Irrecuperação dos megacons. 02. Irrecuperação dos cons magnos.
03. Hipomnésia. 04. Branco mental. 05. Comatose consciencial. 06. Robéxis. 07. Lembrança
infantil. 08. Rememoração projetiva. 09. Autobradipsiquismo. 10. Cascagrossismo.
Estrangeirismologia: a anschauung intermissiva; o breakthrough holomnemônico;
o continuum mnemônico extrafísico-intrafísico; o download retrocognitivo primordial; o glimpse
da semiconsciexialidade por parte da conscin lúcida; o Intermissarium; o Retrocognitarium;
o revival intermissivo surpreendente; os gigabytes mais prioritários da holomemória; os megaflashes mnésicos; o upgrade das abordagens evolutivas; o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autolucidez.
Unidade. A unidade de medida da autolucidez é o con.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Lucidologia; os autopensenes; a autopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o abertismo autopensênico; a autopensenização polifásica.
Fatologia: a autorrecuperação dos megacons; o ápice da lucidez intrafísica; as oportunidades das neoideias expandidas; a distinção explícita entre os níveis evolutivos animais, mesmo
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humanos, e os extrafísicos avançados; a minimização da psicomotricidade e do cerebelo por
interesses evolutivos superiores; o sobrepairamento das iniciativas pessoais em qualidade e nível
inimagináveis e inconcebíveis anteriormente; a autossatisfação inefável; a vivência da interassistencialidade espontânea, onipresente e ininterrupta; a fartura paroxística de neoideias propiciando
o neoconceito da automodéstia consciente; a autopolimatia evolutiva; os dividendos paracognitivos da maximização dos autesforços da conscin lúcida predisposta; a ortomotivação mentalsomática continuada; a não-sucumbência pessoal aos condicionamentos intrafísicos; a reaquisição dos
reais valores intraconscienciais; a base da real autossuficência evolutiva; o conceptáculo intraconsciencial sincronizado com a paraprocedência; o preenchimento dos autotrafais; o reavivamento de megatrafores adormecidos; o trabalho antelucano predispondo as lembranças intermissivas avançadas; a atualização das abordagens da inteligência evolutiva (IE); a condição de 1 texto
gerar outro texto de neoverpons de imediato; a imposição da necessidade de compor 2 textos ao
mesmo tempo; o problema das multiconvocações para neopesquisas imperdíveis ao mesmo tempo
exigindo o trinômio atenção dividida–taquipsiquismo–autotaquirritmia; a instância de encarar
a triagem de múltiplos temas aliciantes; a impossibilidade pessoal de atender, depois de determinado nível de investigação, a todas as possibilidades de autopesquisas transcendentes; o imperativo da autopriorização do mais relevante; a fartura de recursos do trinômio Neoideologia-Heuristicologia-Neoverponologia; o autorado megagescônico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo o cérebro humano ao acesso de informações intermissivas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal de base mentalsomática; a conscin tornada consciex lúcida no estado da vigília física ordinária; o estado do microuniverso da semiconsciex; a intensificação da compaixão pelas infantilidades grotescas das manifestações dos assediadores interconscienciais; a rememoração de paraverpons; a pérola negra paracerebral; a onda de inspiração extrafísica; a para-heureca; a retroparafôrma holopensênica intermissiva; a plasmagem da intermissibilidade pessoal; o recobramento da
lucidez intermissiva ainda na intrafisicalidade; os megacons precipitando à conscin lúcida o estado de maxiataraxia em função de se sentir tal qual vivia na intermissão prévia em comunex avançada (autoconsciexiabilidade retrocognitiva); a lucidez quanto à paralucidez; a agudização das
retromanifestações extrafísicas; o interesse sincero dos amparadores extrafísicos de função na amplitude da maturidade da conscin contribuindo para a reaquisição de retroinformações cursistas;
a teática da Megaconscienciologia; o revezamento autocognitivo intraconsciencial interdimensional; a autexperimentação da pangrafia seriexológica; a megacompreensibilidade teática quanto ao
modus operandi do processo evolutivo grupal; o megadesbloqueio parapsíquico da semiconsciexialidade; a euforin dominada; a megaeuforização vivenciada; o emprego do macrossoma; a autocosmovisão multidimensional; a reabilitação da ortocondição intermissiva pregressa; o assentamento da existência interdimensional prolífica; o reposicionamento das primoprioridades evolutivas; o revigoramento dos contatos com o círculo das paramizades sadias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencialidade teática–recuperação dos megacons; o sinergismo taquirritmia megagescônica–pináculo da autolucidez; o sinergismo recéxis-recin-interassistencialidade; o sinergismo pancognição-holomaturidade; o sinergismo autesforço convergente–bambúrrio paraideativo; o sinergismo voliciolina-megacons-maxiextrapolacionismo; o sinergismo homeostático autoidentificação seriexológica–retrocognição intermissiva.
Principiologia: o princípio evolutivo do autoexemplarismo tarístico; o princípio da
descrença manifesto desde o período da intermissão; o princípio teático de se adotar o Manual
de Prioridades Pessoais (MPP) o quanto antes; o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio
da perseverança autopesquisística; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP) interdimensional; o princípio da autorrecuperação dos cons
magnos.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) extrafísico da conscin intermissivista refletindo nos atuais comportamentos e priorizações proexológicas.
Teoriologia: a teoria dos cons; a teoria do pensene; a teoria da seriéxis; a teoria da policarmalidade vivida; a teoria do paracérebro; a teoria do extrapolacionismo; a teoria conscienciológica do contraponto interdimensional; a teoria do restringimento ressomático.
Tecnologia: a técnica do autoconscienciograma teático; a técnica das 50 vezes mais
aplicada à superação dos máximos pessoais; a técnica do crescendo evolutivo; a técnica da invéxis; as técnicas de potencialização da memória; as técnicas de Higiene Consciencial remediando
a manifestação dos nódulos holomnemônicos; as técnicas conscienciométricas.
Voluntariologia: a recapacitação técnica no paravoluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível das Semiconsciexes; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito paradireitológico do aumento da autorresponsabilidade proexista
a partir da autorrecuperação dos megacons; o efeito halo da Autoparagenética; o efeito interassistencial das amizades evolutivas multiexistenciais; o efeito grupocármico das autorretrocognições intermissivas; a imperturbabilidade enquanto efeito sadio da autorrecuperação dos megacons; os efeitos acumulativos da seriexialidade; o efeito dominó da auto-herança evolutiva;
o efeito retardado das paraverpons intermissivas; os efeitos dos megacons na implantação da taquirritmia megagescônica; os efeitos dos megacons na cosmovisão seriexológica.
Neossinapsologia: as neossinapses autoprioritárias enquanto efeito sadio dos megacons
recobrados; o realinhamento com as paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo virtuoso acalmia íntima–recuperação de megacons-parasserenidade;
o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade em pleno funcionamento; o ciclo pararrealidade (Curso Intermissivo)–realidade humana (autoproéxis)–neopararrealidade (intermissão mudancista); a importância do respeito ao ciclo circadiano somático (relógio biológico) na recuperação dos megacons; o ciclo turno matutino–turno vespertino–turno noturno–turno antelucano;
o ciclo da autolucidez cons-neocons-megacons; o ciclo da evolução automegacons-autodesassédio-autodesperticidade; o ciclo holomnemônico vivenciar-esquecer-rememorar.
Enumerologia: a megaconquista; a megaprioridade; a megacognição; a megalucidez;
a megaeutimia; a megapensenidade; a megaconsciencialidade. O recobramento da maturidade intermissiva; a reaquisição da hiperacuidade intermissiva; a restauração da inteligência intermissiva; a recomposição da mnemônica intermissiva; a retomada da cognoscibilidade intermissiva;
o restabelecimento da paramundividência intermissiva; a reconquista da consciencialidade intermissiva.
Binomiologia: o binômio acrobacia mentalsomática–megacons; o binômio centrifugação do egão–imperturbabilidade; o binômio autodiscernimento intermissivo–autodiscernimento
intrafísico; o binômio genopensenidade–eclosão criativa; o binômio megacons-hiperlucidez;
o binômio hierarquia da lucidez–hierarquia evolutiva; o binômio megacons–aparecimento dos
evoluciólogos; o binômio megacons–megaconsultoria interassistencial; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio paramicrochip–cons magnos.
Interaciologia: a interação ortopensenidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação
Intraconscienciologia-Paraconscienciologia; a interação automegatrafor-automaterpensene;
a interação intermissão prolongada lúcida–megaconvicções evolutivas–autorrendimento proexológico; a interação assistência extrafísica prévia–personalidade consecutiva atual; a interação
taquipsiquismo–instantaneidade multidimensional; a interação autofiex–recuperação dos megacons; a interação extrapolacionismo parapsíquico–resgate de megacons.
Crescendologia: o crescendo euforin-primener-cipriene-megaeuforização-parasserenidade; o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade; o crescendo miniatributo consciencial–megaatributo consciencial; o crescendo megacons–megaconsequências evolutivas; o crescendo megacons-macroconsciencialidade; o crescendo triatletismo consciencial–pentatlo duplista; o crescendo paratilamento intermissivo–ideias inatas rememoradas.
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Trinomiologia: o trinômio autocriatividade-autoconfiança-autexpressividade; o trinômio autoproéxis-maxiproéxis-megacompléxis; o trinômio anticonflitividade–sobrepairamento–interassistencialidade tarística; o trinômio CI–Tertuliarium–escritório pessoal; o trinômio paracognição-autocognição-pancognição; o trinômio (trio) epicon-desperto-semiconsciex; o trinômio
Paragenética-Genética-Macrossomatologia; o trinômio automotivação-trabalho-lazer alcançando picos de autolucidez impensados; o trinômio motivação-disposição-sinceridade no esquadrinhamento intraconsciencial; o trinômio flexibilidade energossomática–prestimosidade parapsíquica–produtividade tarística favorecendo a reintegração de megacons.
Polinomiologia: a parafuncionalidade do Neuromacrossoma facilitando o acesso aos
cons magnos intermissivos a partir do polinômio ortoelaboração pensênica–supermemória funcional–neuroléxico poliglótico–cosmovisão retrocognitiva; a priorização do polinômio artigo-verbete-livro-megagescon enquanto técnica eficaz e exemplificativa de recuperação de megacons; o polinômio cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento.
Antagonismologia: o antagonismo megacons / megaconsumismo; o antagonismo megacons / anticons; o antagonismo cons magnos / cons magros; o antagonismo apagogia / recuperação de megacons; o antagonismo antepassado de si mesmo / autorrevezador multiexistencial;
o antagonismo Baratrosfera / Curso Intermissivo; o antagonismo hipomnésia / hiperacuidade
multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo megaconquista evolutiva–autocontentamento sereno; o paradoxo de o ataque terapêutico predispor à agudização do autoparapsiquismo e, consequentemente, à rememoração dos megacons; o paradoxo de o acesso a determinados megacons e respectivas consequências só poderem ser debatidos a fundo com o amparador extrafísico de função
apesar da presença constante de várias conscins ao redor da conscin parapsíquica (omissuper);
o paradoxo da conscin, quando muito mais lúcida, atentar acuradamente para a existência dos
princípios conscienciais muito menos lúcidos.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autodepuração existencial permanente e à restauração da autolucidez máxima.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;
a cosmoeticofilia; a neofilia.
Fobiologia: o combate ao medo das autorresponsabilidades intermissivas.
Sindromologia: a evitação da síndrome do egão; a profilaxia quanto à síndrome do já
ganhou proexológico.
Holotecologia: a superlativoteca; a intermissioteca; a mnemoteca; a prioroteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autolucidologia; a Autopercucienciologia; a Holomemoriologia; a Autodiscernimentologia; a Intermissiologia; a Paracerebrologia; a Mnemossomatologia; a Holomaturologia; a Autossomatologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Desassediologia; a Autodespertologia; a Semiconsciexologia; a Autofiexologia;
a Megaeuforizaciologia; a Interassistenciologia; a Invexologia; a Autopesquisologia; a Autopensenologia; a Serenologia; a Maxicosmovisiologia; a Extrapolacionismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin amadurecida.
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.
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 autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens megaconscientialis;
o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrecuperação despertológica dos megacons = a do Homo sapiens
despertus; autorrecuperação semiconsciexológica dos megacons = a do Homo sapiens semiextraphysicus; autorrecuperação evoluciológica dos megacons = a do Homo sapiens evolutiologus; autorrecuperação serenológica dos megacons = a do Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a cultura da hiperacuidade multidimensional; a cultura da Lucidologia;
a Paraculturologia da Intermissiologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de efeitos evoluídos da autorrecuperação dos megacons da conscin lúcida:
01. Autocosmovisão profissional.
02. Autodomínio mentalsomático.
03. Automegaeuforização aplicada.
04. Autopercuciência pinacular.
05. Completismo autocognitivo.
06. Despertez máxima.
07. Intrafisicalidade intermissiogênica.
08. Maturidade intelectual.
09. Saturação pacificadora.
10. Veteranismo ideológico.
Neossinapses. Considerando a Autoproexologia, as neossinapses oriundas da recuperação de megacons possibilitam expandir a visão de conjunto acerca das tarefas proexológicas da
conscin intermissivista, homem ou mulher. Tal fato pode ocorrer em diferentes áreas de manifestação dependendo do teor das parainformações reacessadas.
Interações. A partir da Cosmovisiologia, eis, elencadas na ordem alfabética, 50 exemplos de interações multímodas envolvendo a pararrealidade dos megacons e verpons conscienciológicas avançadas (transverpons) apresentadas em verbetes desta Enciclopédia da Conscienciologia, a fim de ampliar a análise do tema em foco:
01. Megacons: autoconsciexiabilidade retrocognitiva.
02. Megacons: autoimunidade consciencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Megacons: autovivência pró-ofiex.
Megacons: cápsula do tempo cinemascópica.
Megacons: Centrais Extrafísicas.
Megacons: dragona parapsíquica.
Megacons: efeito da autosseriexialidade.
Megacons: Epiconscienciologia.
Megacons: especialismo holobiográfico.
Megacons: espólio autorrevezador.
Megacons: esquadrinhamento paraprocedencial.
Megacons: Evoluciologia.
Megacons: exilado na própria pátria.
Megacons: extrapolacionismo.
Megacons: Genopensenologia.
Megacons: identidade extra (paraidentidade intermissiva).
Megacons: interitemização.
Megacons: intermissão prolongada sadia.
Megacons: irrompimento do paracérebro.
Megacons: macrossoma idiota.
Megacons: megacompléxis.
Megacons: Megafenomenologia na Despertologia.
Megacons: megapolinômio interassistencial.
Megacons: megaprioridades.
Megacons: megarrevelação racional.
Megacons: Ofiexologia.
Megacons: omissuper.
Megacons: Orismologia.
Megacons: paracaptação retrocognitiva.
Megacons: paramicrochip.
Megacons: Parapolimaticologia.
Megacons: parapsiquismo intelectual.
Megacons: personalidade consecutiva.
Megacons: polinômio multifocal.
Megacons: Pré-Maternologia.
Megacons: prospecção seriexológica.
Megacons: refém da autocognição.
Megacons: retrossenha pessoal.
Megacons: semiconsciexialidade.
Megacons: ser desperto.
Megacons: taquirritmia megagescônica.
Megacons: teleguiado autocrítico.
Megacons: Teleobiotipologia.
Megacons: Transmigraciologia Extrafísica.
Megacons: Transverponologia.
Megacons: trinômio da holomaturidade.
Megacons: trio ínsito.
Megacons: turno intelectual.
Megacons: voliciolina.
Megacons: whole pack conscienciológico.
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 autorrecuperação dos megacons, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Autabrangência: Multidimensiologia; Neutro.
03. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
04. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
05. Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
07. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Megacondição evolutiva: Egologia; Homeostático.
10. Pensene sistemático: Autopensenologia; Homeostático.
11. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
12. Recobramento: Recexologia; Neutro.
13. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
14. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
15. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.

O NÍVEL DA AUTORRECUPERAÇÃO DOS MEGACONS INDICA INDISCUTIVELMENTE O ESTÁGIO EXATO DA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA, INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, NA MEGAESCALA EVOLUTIVA DAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conseguiu conscientemente a autorrecuperação dos megacons? Em qual nível?
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AUTORREEDUCABILIDADE UNIVERSALISTA
(AUTORREEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreeducabilidade universalista é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição de a conscin, homem ou mulher, promover autorreciclagens intraconscienciais
evolutivas, continuada e multidimensionalmente, em consonância com os princípios do Universalismo teático frente à vivência das realidades e pararrealidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); amamentar;
cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu no Século XX. O vocábulo universal provém do mesmo idioma Latim, universalis, “geral; universal”.
Apareceu em 1310. O vocábulo universalismo surgiu em 1874.
Sinonimologia: 1. Autorreeducabilidade cosmovisiológica. 2. Autorreeducabilidade integral. 3. Autorreeducabilidade libertária.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreeducabilidade universalista, miniautorreeducabilidade universalista e maxiautorreeducabilidade universalista são expressões técnicas da
Autorreeducaciologia.
Antonimologia: 1. Autorreeducabilidade facciosa. 2. Autoreeducabilidade dogmática.
3. Autorreeducabilidade neofóbica. 4. Autodeseducação.
Estrangeirismologia: a ausência de know-how evolutivo; a open mind; o up-to-date
evolutivo; a necessária self-investigation; o moto continuum autopesquisístico; o carpe diem autevolutivo; a glasnost autaplicada; a autovivência da embromation; o checkup autopensênico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autopercuciência
quanto a Universalismologia.
Megapensenologia. Eis, 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorreeducabilidade: autocomprometimento cosmoético. O universalismo liberta. Consciência universalista exemplifica. Autorreeducabilidade é inexorável.
Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – Todo o homem recebe duas espécies
de educação: a que lhe é dada pelos outros, e, muito mais importante, a que ele dá a si mesmo
(Edward Gibbon, 1737–1794). O problema essencial da educação é dar o exemplo (Anne Robert
Turgot, 1727–1781). A escola da experiência é a mais educativa (Jean Moliére, 1622–1673).
Proverbiologia. Segundo o antigo provérbio chinês: – Não receie crescer devagar; só
tenha medo de permanecer imóvel.
Filosofia: a aquisição do senso universalista; o Megafraternismo; a Cosmoética.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Educação. Educar-se é evoluir”.
2. “Qualificação. A qualificação de qualquer realidade começa pela autopensenidade”.
3. “Universalismo. A pessoa renasce em famílias de diferentes etnias, em vidas humanas sucessivas, a fim de caminhar abertamente para a vivência do universalismo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Universalismo Teático; o holopensene pessoal
de autopesquisa; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a autorretilinearidade pensênica;
os ortopensenes; a ortopensenidade; a autovigilância pensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenida-
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de; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a autorreeducabilidade universalista; a aplicação contínua da inteligência
evolutiva (IE); a autorreeducabilidade intercultural; a condição de universalidade da consciência;
o atacadismo evolutivo; a admissão da universalidade dos mundos habitados; a autopacificação
na conquista do universalismo; a interação sadia e interassistencial com a Natureza; a fito e a zooconvivialidade sadia; o planeta Terra enquanto local intrafísico evolutivo de única família multiespécie; a autossuperação do especismo; a imprescindibilidade da empatia na compreensão e vivência do universalismo prático; o altruísmo enquanto ferramenta universalista; o megautoencantoamento cosmoético; a autopercepção analítica acurada; a meganálise das autointerações mesológicas; a crise mentalsomática de crescimento; a autoconscientização da interdependência entre
todas as consciências; o discernimento quanto às consequências das ações cotidianas; a identificação, superação e profilaxia dos preconceitos e imaturidades pessoais; o abertismo no acolhimento
às neoideias; a autocosmovisão favorecedora das recins necessárias; a percuciência na abordagem
multifacetária dos fatos; o detalhismo imprescindível à qualificação das autanálises; o sectarismo
dominante exigindo recins terapêuticas; o universalismo comunicativo através da multimídia;
a superação da autescravização ao subcérebro abdominal; a conquista diária da condição de cidadania cósmica através da autorreeducação; o universalismo enquanto passaporte para os multiuniversos; as ressomas em regiões geográficas diferenciadas visando a reciclagem das apriorismoses; a alienação elitista; os auto e heterestigmas anticosmoéticos; a concepção anticosmoética de
castas; o narcisismo de grupo; o afeto meritocrático; o autismo étnico; o acolhimento assistencial
indiscriminado; a discriminação entre tolerância e aceitação do diferente e das diferenças; a multiculturalidade profilática às neorressomas; a erradicação do neocolonialismo civilizatório e religioso; a autossuperação das barreiras afetivas e idiomáticas favorecendo o entrosamento com novas
culturas; o poliglotismo enquanto universalismo pragmático; a autodileção paragenética de ideias
universalistas vivenciadas há séculos; a sensação de omnipertencimento do Universalismo Teático; a ampliação do dicionário cerebral analógico enquanto ferramenta para aquisição do senso
universalista; o sobrepairamento desconstrutor de barreiras sociais, políticas e religiosas na prática da interassistencialidade; a autossuperação dos pontos cegos nas autopercepções da realidade
única; a convivialidade cosmoética e policármica; a autotransafetividade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a lucidez das parapercepções; a paraaculturação profilática e terapêutica; os paraprendizados levando à maior compreensão do universalismo; o abertismo vivido proporcionando o acesso à Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF); as projeções conscientes vivenciando as excursões extraplanetárias parapedagógicas; a consciência universalista favorecendo a proximidade do amparo extrafísico; as pararressocializações; o universalismo presente no comitê de recepção pós-dessoma; as reurbanizações extrafísicas exemplificando o universalismo policármico prático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autanálise-vontade na promoção contínua de recins; o sinergismo abertismo-cosmovisão-poliglotismo; o sinergismo altruísmo-interassistencialidade-cosmovisão; o sinergismo inteligência evolutiva–atacadismo–mundividência.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto elemento fundamental à autorreeducabilidade; o princípio da auteducação evolutiva infinita; a aplicação do princípio da equanimidade; o princípio da autoconvivência sadia e produtiva; a autorreeducação fundamentada
nos princípios do Paradireito; o princípio cosmoético de buscar o melhor para todos; o princípio
da autevolução requerendo autorrenovações constantes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) construído, aplicado e aperfeiçoado sistematicamente; o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código do bem viver multidimensional aperfeiçoando o comportamento social e parassocial.

Enciclopédia da Conscienciologia

3963

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva aplicada à Autoconsciencioterapia; a teoria da evolução consciencial compulsória e conjunta; a teoria da fôrma holopensênica pessoal;
a teoria da intercooperação mundial; a teoria da otimização do tempo.
Tecnologia: a técnica das autorreflexões de 5 horas; a aplicação técnica do Conscienciograma; a obtenção do zelo e rigor técnico na autorreeducação; a autaplicação da técnica da
Cosmoética Destrutiva na realização da autorreciclagem ideativa; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica da aferição da autocosmoética; a técnica da aquisição do senso de universalismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labcon
pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Universalismologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia;
o Colégio Invisível da Recinologia.
Efeitologia: os efeitos da parassaturação didática quanto ao universalismo nos Cursos
Intermissivos (CIs) pré-ressomaticos; os efeitos cosmovisiológicos da supersaturação intelectual;
o efeito catalizador da autocrítica cosmoética; o efeito cosmovisiológico da abordagem micromacro; o efeito evolutivo da autorreeducação permanente; o efeito acumulativo das reciclagens
intraconscienciais; o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura
mentalsomática; o efeito halo da autexemplificação das recins.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses heurísticas autevolutivas; a criação gradativa de neossinapses em decorrência das recins realizadas; a desconstrução de sinapses fossilizadas; a expansão de sinapses universalistas e maxifraternas; a geração de neossinapses derivadas das autorreflexões; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo revivalismo-recins-universalismo; o ciclo do autodidatismo teático;
o ciclo do continuísmo autopesquisístico; o ciclo educação-reeducação; o ciclo erro-retratação-retificação-reciclagem-acerto; a evitação do ciclo fôrma holopensênica–mesologia–cunha mental–automimese dispensável; o ciclo homeostático autobservação-comparação-entendimento-reciclagem.
Enumerologia: a autorreeducabilidade doméstica; a autorreeducabilidade racional;
a autorreeducabilidade exemplarista; a autorreeducabilidade tarística; a autorreeducabilidade
convivencial; a autorreeducabilidade multidimensional; a autorreeducabilidade consciencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado às pesquisas autorretrocognitivas; o binômio autocrítica-reciclagem no desenvolvimento da autocosmovisão e universalismo prático; o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio autorreeducação-neoideias; o binômio autorreflexões periódicas–recins permanentes; o binômio microcosmos-macrocosmos; o binômio universalismo intelectual–particularismo assistencial.
Interaciologia: a interação microcosmo consciencial–macrocosmos multidimensional;
a interação Curso Intermissivo–abertismo ideológico; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação cosmovisão-megafoco; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação
fôrma holopensênica–autorrevezamento multiexistencial.
Crescendologia: o crescendo paradigma pessoal anacrônico–paradigma pessoal verpônico; o crescendo compreensão intercultural–convivência fraterna–universalismo vivido;
o crescendo evolutivo autopesquisa-autorreconciliação-autorreeducação; o crescendo cidadania
nacional natalícia–cidadania universal vivenciada; o crescendo compreensão-autorreeducaçãouniversalização.
Trinomiologia: os ganhos evolutivos do megafoco no trinômio Universalismo-Maxifraternismologia-Cosmoética; o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio von-
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tade-mundividência-autorreeducabilidade; a aplicação na autorreeducação do trinômio técnica
do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circularidade.
Polinomiologia: o polinômio cosmovisiológico atacadismo-generalismo-poliglotismo-universalismo; o polinômio geoconvivialidade-fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade; o polinômio atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalidade-autocoerência-recin.
Antagonismologia: o antagonismo autorreeducação sectária / autorreeducação universalista; o antagonismo individualismo / cosmismo; o antagonismo autocrítica / autodogmatismo;
o antagonismo emocionalismo do egoísmo / racionalidade do universalismo; o antagonismo
especismo / universalismo; o antagonismo neofilia / intolerantismo; o antagonismo generalismo
universalista / especialismo sectarista.
Paradoxologia: o paradoxo de a autorreeducação ser individual e intransferível mas
ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos; o paradoxo
da autoconsciencialidade do Universalismo; o paradoxo de o acúmulo de retroexperiências fundamentar a geração de neoverpons; o paradoxo dias de erros–anos de retratação–séculos de recomposição; o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado maior a autossubmissão
voluntária ao fluxo cósmico; o paradoxo de a cosmovisão planetária patrocinar a autocosmovisão.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a política de compreender o direito alheio de expressar-se antievolutivamente; as políticas
de globalização.
Legislogia: a lei da empatia evolutiva; a lei da auteducação evolutiva permanente; a lei
da evolução universal; a lei dos direitos interconscienciais; a Parajurisprudência universal permeando a Intrafisicologia.
Filiologia: a autopesquisofilia; o neofilismo; a autorreciclofilia; a autorraciocinofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a autodisciplinofobia; a autognosofobia; a autorreflexofobia; a etnofobia.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da automimese fossilizadora; a síndrome da apriorismose levando ao preconceito; a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização existencial; a superação da síndrome de Swedenborg; a síndrome do autismo consciencial;
o domínio da síndrome da despriorização evolutiva.
Maniologia: a antiquomania; a apriorismomania; a etnomania; a interiorosemania;
a mania da inflexibilidade; a religiomania; o combate à egomania.
Mitologia: os mitos religiosos; a anulação do mito da verdade absoluta; a autescravização aos mitos milenares; a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas; a pararruptura dos mitos sectários de superioridade; a queda do mito da existência de atos
sem consequências; os automitos deturpadores da autocrítica; o mito da superioridade racial;
o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do Cosmos.
Holotecologia: a parapsicoteca; a pedagogoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca;
a curiosoteca; a holomnemoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorreeducaciologia; a Multiculturologia; a Universalismologia; a Cosmoeticologia; a Megafraternologia; a Cosmovisiologia; a Verponologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Analiticologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-serenão; a conscin lúcida; a conscin intermissivista; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin autodidata; a conscin autocrítica; a conscin enciclopedista;
a conscin autopesquisadora; a conscin parapsíquica; a conscin cosmovisiológica.
Masculinologia: o cosmícola; o projetor lúcido; o cosmovisionista; o atacadista consciencial; o autexperimentador; o autoconsciencioterapeuta; o autoimperdoador; o compassageiro
evolutivo; o conviviólogo; o detalhista; o duplista; o evoluciente; o exemplarista; o homem raci-
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onal; o homem tarístico; o inversor existencial, o reciclante existencial; o auteducador; o neofílico; o autobservador; o polímata; o paradireitólogo.
Femininologia: a cosmícola; a projetora lúcida; a cosmovisionista; a atacadista consciencial; a autexperimentadora; a autoconsciencioterapeuta; a autoimperdoadora; a compassageira
evolutiva; a convivióloga; a detalhista; a duplista; a evoluciente; a exemplarista; a mulher racional; a mulher tarística; a inversora existencial; a reciclante existencial; a auteducadora; a neofílica; a autobservadora; a polímata; a paradireitóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens educator; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorreeducabilidade universalista = a da conscin dogmática adquirindo abertismo incipiente; maxiautorreeducabilidade universalista = a da conscin monovisionária
adquirindo a cosmovisão multidimensional.
Culturologia: a cultura da autopesquisa multidimensional; a cultura da Conscienciologia; o interculturalismo; o multiculturalismo; a autossuperação da cultura inútil; a cultura da
megafraternidade; a cultura da cosmovisão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreeducabilidade universalista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
06. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
11. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
12. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
13. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A QUALIFICAÇÃO CONSCIENCIAL EXIGE A PRIORIZAÇÃO
LÚCIDA DA AUTORREEDUCAÇÃO SISTEMATIZADA, COSMOVISIOLÓGICA E UNIVERSALISTA, ENQUANTO PRÉ-REQUISITO FUNDAMENTAL À COSMOCONSCIENCIALIDADE.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a qualificação universalista da autorreeducação? Amplia sistematicamente o autodiscernimento quanto ao senso universalista no contexto evolutivo?
M. O. K.
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AUTORREEDUCAÇÃO COMUNICOLÓGICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreeducação comunicológica é o ato de tornar a educar o processo
autexpressivo da conscin, homem ou mulher, através de recursos, ferramentas e métodos específicos, visando o aprimoramento e a qualificação dos autodesempenhos comunicativos, favorecendo
relações interconscienciais mais harmoniosas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo educação procede também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir, cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança);
amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Surgiu no Século XVII. O termo reeducação apareceu no Século XX. A palavra comunicação provém do mesmo idioma Latim, communicatio,
“ação de comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de
composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autorreeducabilidade comunicacional. 2. Reaprendizagem pessoal
comunicativa. 3. Reeducação pessoal da comunicabilidade. 4. Autorreabilitação comunicativa.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreeducação comunicológica, autorreeducação comunicológica básica e autorreeducação comunicológica avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Estagnação comunicológica. 2. Omissão deficitária comunicacional.
Estrangeirismologia: a busca pelo know-how comunicativo evolutivo; a self-investigation necessária à reciclagem; o neomodus operandi comunicológico; o modus vivendi pautado na
interassistencialidade; a verbação da glasnost consciencial; o Argumentarium; o Recexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Recinologia Comunicativa Pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Renovação:
nova ação.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autorrecexologia. A Autorrecexologia comprova que sem perdas não há ganhos:
os maus hábitos têm de ser substituídos por bons hábitos”.
2. “Autorreciclagem. Ninguém dinamiza a evolução sem a ousadia da autorreciclagem”.
3. “Educar-se. Educar-se é evoluir”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a reaprendizagem pensênica
voltada à qualificação comunicativa; a reciclagem pessoal visando adquirir maior habilidade pensênica para comunicar-se de modo cosmoético; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade comunicativa; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a autorreeducação comunicológica; a reaprendizagem autexpressiva pessoal;
a reforma íntima da intencionalidade comunicacional teática; a reorganização individual do microuniverso consciencial visando à superação das autocorrupções comunicacionais; a criação de
novos hábitos comunicativos sadios; a manutenção de novas rotinas comunicológicas construti-
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vas; a eliminação de retrorrotinas comunicacionais inócuas; a recuperação do tempo, oportunidades e companhias perdidas em função da imaturidade na comunicação; a evitação experiencial; as
ações comunicativas ectópicas; a comunicação tendenciosa; o controle insuficiente às reações
passionais; a coerção na comunicação; a patologia da sonegação espúria de informações; a autovitimização enquanto fuga do enfrentamento comunicativo; a postura infantilizada sabotando a tares; a busca de aceitação através de palavras doces e agradáveis; a ideia preconcebida dificultando
a interação na comunicação; o desenvolvimento insatisfatório das autopotencialidades; a desrepressão comunicativa; a autoidentificação de esquemas cognitivos anacrônicos promotores da comunicação disfuncional; o autodiscernimento quanto aos valores intermissivos embasando a comunicabilidade cosmoética; o desapego ao autoconceito e à autoimagem; o compromisso com as
ações valorizadas; a inteligência evolutiva (IE) visando recins mais eficientes; a elaboração de
plano recinológico comunicativo pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o domínio das energias conscienciais (ECs); o desbloqueio do laringochacra; a repercussão multidimensional da comunicação focada na tares; as recomposições grupocármicas geradas pela comunicação cosmoética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intenção-reeducação; o sinergismo da aplicação dos
trafores na superação dos trafares; o sinergismo força de vontade–força do hábito; o sinergismo
ortopensenização–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo neuroléxico avançado–
–versatilidade tarística; o sinergismo conteúdo–forma de expressão; o sinergismo força presencial–desinibição laringochacral.
Principiologia: o princípio da auteducação evolutiva; os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação; o princípio da autevolução requerendo autorrenovações constantes; o princípio da autocoerência na verbação; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) fundamentando a comunicação interassistencial; o princípio da supremacia da consciência sobre si mesma.
Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) voltada à comunicação
evolutiva.
Teoriologia: a teoria da recéxis; a teoria da responsabilidade autevolutiva; a teoria da
inteligência comunicativa; a teoria da tares; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da
responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo; a teoria da retilinearidade da autopensenização.
Tecnologia: a tecnicidade comunicativa; a técnica da recin e da recéxis; a técnica de
autexposição da conscin-cobaia; a técnica do aprimoramento da autexpressão; a técnica do desbloqueio laringochacral através da autexposição pública; a técnica do histrionismo pedagógico;
a técnica consciencioterápica de checar a qualidade das intenções na comunicação.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico motivador do autenfrentamento na
reeducação comunicológica.
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; a autexposição cosmoética do labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito halo das recins; os efeitos das reurbanizações intrafísicas e extrafísicas causadas pelo empreendimento Autorreeducativo; o efeito evolutivo da autorreeducação
permanente; o efeito acumulativo das reciclagens intraconscienciais; os efeitos homeostáticos da
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ortopensenização na autexpressão; os efeitos homeostáticos da comunicação evolutiva; os efeitos
da perseverança no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis.
Neossinapsologia: a desconstrução de retrossinapses anacrônicas sobre determinados
hábitos; as neossinapses derivadas da autorrecin; as neossinapses oriundas do autenfrentamento
na comunicabilidade; as neossinapses resultantes da mudança nas referências de manifestação
pessoal; as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; as neossinapses advindas
das escolhas discernidoras das palavras; a geração de neossinapses a partir da exposição cosmoética das ideias.
Ciclologia: o ciclo educação-auteducação-reeducação; o ciclo da autorreeducação de
posturas pessoais; o ciclo exposição-refutação-reformulação; o ciclo momento de falar–momento
de ponderar; o ciclo de neoideias; o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório
assistencial tarístico.
Enumerologia: a autorreeducação do acanhamento; a autorreeducação da agressividade; a autorreeducação do grosseirismo; a autorreeducação da hostilidade; a autorreeducação da
impulsividade; a autorreeducação da obscuridade; a autorreeducação da verborragia. A autexpressão cosmoética; a autexpressão didática; a autexpressão empática; a autexpressão assertiva;
a autexpressão autêntica; a autexpressão objetiva; a autexpressão pacífica.
Binomiologia: o binômio exemplarismo pessoal–reeducação consciencial; o binômio
técnica evolutiva–qualificação dos desempenhos; o binômio fala simples–fala profunda promovendo recins no interlocutor através do autexemplo; o binômio disciplina–crescimento evolutivo;
o binômio persistência-paciência; o binômio autexposição-autoconfiança atuante na superação
dos autorrefreios comunicativos; o valor do binômio assim-desassim nos contextos comunicativos
tarísticos; o binômio retilinearidade pensênica–fluência verbal.
Interaciologia: a interação conteúdo-forma nos processos de comunicação interconsciencial; a interação cérebro-paracérebro na comunicação tarística; a interação diálogo-desinibição; a interação empática emissor-receptor; a interação reeducação–reestruturação holopensênica–alterações neuronais–novas posturas; a interação homeostática dos autenfrentamentos graduais e contínuos; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade.
Crescendologia: o crescendo na qualificação dos trafores; o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–autossuperação; o crescendo desrepressão-desembaraçamento; o crescendo comunicação intrafísica–comunicação multidimensional; o crescendo evolutivo patopensenizar-ortopensenizar; o crescendo psicografia-pangrafia.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
reeducar-aprimorar-compartilhar; o trinômio autopesquisa-autenfrentamento-autossuperação;
o trinômio parar-pensar-rever; o trinômio autenfrentamento-autoconfiança-desdramatização;
o trinômio desrepressão-comunicação-exemplarismo; o trinômio comunicação passiva–comunicação agressiva–comunicação assertiva; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio cosmoético intenção-ortopensenização-enunciação.
Polinomiologia: o polinômio prioridade pessoal–autexperimentação–ajustes–reeducação–recomeço; o polinômio metas evolutivas–ação–aprendizado–recin; o polinômio patológico
autodesvalorização-autoinsegurança-autoinibição-autencaramujamento; o polinômio desdramatização–posicionamento assistencial–doação energética–assistência interconsciencial; a teática
do polinômio acolhimento-orientação-esclarecimento-acompanhamento qualificada pela comunicabilidade cosmoética; o polinômio clareza-objetividade-concisão-realismo; o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir; o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação competente–mensagem relevante.
Antagonismologia: o antagonismo autorreeducação / autocorrupção; o antagonismo
ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo autorresponsabilidade proexológica / terceirização evolutiva; o antagonismo estagnação / renovação; o antagonismo baixa autestima / autestima sadia; o antagonismo timidez / destemor; o antagonismo comunicação esclarecedora
/ superexposição egocêntrica.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos os aportes proexológicos mentaissomáticos empregados por poucos; o paradoxo de caminhar devagar e sempre
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poder acelerar a História Pessoal; o paradoxo de a conscin traforista poder apresentar insegurança.
Politicologia: as políticas reeducativas da tares; a liberdade de expressão na democracia;
a comunicocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a exemplocracia.
Legislogia: a lei da reeducação evolutiva aplicada nas interações conscienciais entre
conscins e consciexes; a lei do exemplarismo pessoal; a lei da afinidade; a lei do maior esforço
aplicada aos métodos e práticas da comunicação; as leis da interassistencialidade; a lei da empatia evolutiva; a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação.
Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a argumentaciofilia; a neofilia; a coerenciofilia;
a verbaciofilia; a conviviofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a reeducaciofobia; a reciclofobia; a comunicofobia; a cogniciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a fobia da autexposição.
Sindromologia: a síndrome da despriorização evolutiva; a síndrome da automimese
fossilizadora; a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização existencial; a síndrome
do perfeccionismo relacionado à autoimagem; a síndrome da verborragia acometendo o assistente por falta de autodiscernimento; a síndrome da autopatopensenidade.
Maniologia: a mania de empurrar com a barriga a autorreeducação; a mania de não
aprender com os próprios erros; a mania de atropelar a autorrecin; a mania de responder com
agressividade; a mania de falar mal dos outros; a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir.
Mitologia: o mito da autevolução consciencial sem autesforço; o mito de a conscin se
reeducar mantendo as mesmas posturas anacrônicas; o mito da autopesquisa concluída; o mito
da espera do momento adequado para fazer a reciclagem pessoal; o mito da evolução sem autenfrentamento do incômodo; o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença; o mito
da autexposição perfeita.
Holotecologia: a recicloteca; a comunicoteca; a recexoteca; a traforoteca, a ortopensenoteca; a reeducacioteca; a evolucioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Exemplologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Recexologia; a Autocriticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo
sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreeducação comunicológica básica = o autenfrentamento das imaturidades comunicativas visando a qualificação da expressão verbal pessoal; autorreeducação comunicológica avançada = a reciclagem de traços pessoais buscando a expansão tarística policármica.
Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; a cultura da autexposição tarística;
a cultura do esclarecimento; a cultura da Reeducaciologia Comunicativa.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, segue, em ordem alfabética, 25 áreas, condições ou ocorrências passíveis de serem qualificadas pela conscin, homem ou mulher, interessada no desempenho da tarefa da autorreeducação comunicológica:
01. Assistencialidade: a comunicação visando a integração das conscins.
02. Autexemplarismo: a comunicação visando a operosidade evolutiva.
03. Autocoerência: a comunicação visando a lógica e à coesão na autexpressão.
04. Autocrítica: a comunicação visando a autorganização expressiva.
05. Autodesassédio: a comunicação visando a autodesperticidade.
06. Autodespojamento: a comunicação visando a desdramatização da autexposição.
07. Autodidatismo: a comunicação visando a qualificação da polimatia e da erudição.
08. Automotivação: a comunicação visando as rotinas úteis e hábitos saudáveis.
09. Autopesquisa: a comunicação visando a partilha dos achados pessoais.
10. Autorreflexão: a comunicação visando a evitação da imaturidade na autexpressão.
11. Bom-humor: a comunicação visando o histrionismo didático.
12. Cosmoética: a comunicação visando as interrelações mais assistenciais.
13. Desmitificação: a comunicação visando a extinção de padrões ilusórios.
14. Desrepressão: a comunicação visando a soltura energossomática.
15. Disponibilidade: a comunicação visando o melhor aproveitamento de oportunidades.
16. Grupocarmalidade: a comunicação visando a convivialidade sadia.
17. Neofilia: a comunicação visando o abertismo a neoideias.
18. Omniquestionamento: a comunicação visando as indagações pertinentes e oportunas.
19. Ortopensenidade: a comunicação visando a higidez holopensênica.
20. Pacifismo: a comunicação visando a busca pela solução de conflitos.
21. Parapsiquismo: a comunicação visando o intercâmbio maduro com o extrafísico.
22. Policarmalidade: a comunicação visando a assistência tarística atacadista.
23. Reconciliação: a comunicação visando as recomposições grupocármicas.
24. Teática: a comunicação visando a superação das autocorrupções.
25. Universalismo: a comunicação visando a partilha cosmoética da autocognição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreeducação comunicológica, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autorganização comunicativa: Comunicologia; Homeostático.
04. Autorreeducabilidade universalista: Autorreeducaciologia; Homeostático.
05. Comunicograma: Comunicologia; Homeostático.
06. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Facilidade comunicativa: Comunicologia; Neutro.
08. Imaturidade na comunicação: Comunicologia; Nosográfico.
09. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
11. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
12. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
13. Sintaxidade: Comunicologia; Homeostático.
14. Tecnicidade comunicativa: Comunicologia; Neutro.
15. Timidez: Comunicologia; Nosográfico.

A CONSCIN INTERESSADA NA AUTORREEDUCAÇÃO COMUNICOLÓGICA PRECISA DE REAPRENDIZAGEM, REORGANIZAÇÃO E READAPTAÇÃO DE HÁBITOS E ROTINAS,
A PARTIR DE NOVAS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca estratégias de reeducação comunicativa
pessoal com o fim de desenvolver assistência lúcida para outras consciências? Está motivada em
consolidar novos hábitos e rotinas no dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. 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 255 a 268.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
152 a 171.
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 491
a 496.
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 238 e 568.
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AUTORREEDUCAÇÃO NA MATURIDADE
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreeducação na maturidade é o ato ou ação recicladora intraconsciencial da conscin, homem ou mulher, realizada a partir da terceira idade, através da desconstrução
dos modelos, crenças e valores anacrônicos e criação de neossinapses autorrenovadoras, assegurando autaprimoramentos, autorreabilitação consciencial e melhor nível de evolutividade pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir, cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); amamentar;
cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu no Século XX. O vocábulo maturidade vem do mesmo idioma Latim, maturitas, “maturidade; madureza; maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; perfeição”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Reciclagem existencial na maturidade. 2. Mutação evolutiva na maturidade. 3. Ruptura com o anacronismo na idade madura. 4. Reestratificação sináptica na idade
madura. 5. Reestruturação pensênica na maturidade. 6. Reaprendizagem na maturidade.
Neologia. As duas expressões compostas autorreeducação básica na maturidade e autorreeducação avançada na maturidade são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Automimese existencial. 2. Imutabilidade evolutiva pessoal. 3. Neofobia estagnante. 4. Manutenção do anacronismo. 5. Autobiografia inalterada. 6. Estagnação
sináptica. 7. Anacronismo pensênico. 8. Inadimissibilidade autorreeducativa.
Estrangeirismologia: a atualização do curriculum vitae; o aprimoramento do modus vivendi; o rompimento do dolce far niente da zona de conforto; o upgrade consciencial na maturidade; o tour de force evolutivo; o know-how conquistado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorreeducação intraconsciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução:
autorreeducação contínua.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrenovação continuada; a autorreeducação
da pensenidade intraconsciencial; o holopensene dos esforços pessoais eficazes; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a priorização do pen nas manifestações pensênicas.
Fatologia: a autorreeducação na maturidade; a autorreeducação revitalizadora na maturidade; a revisão das metas pessoais da programação existencial embasada nas lições de vida no caminho à maturidade; a planificação existencial qualificada devido à visão mais abrangente da sabedoria das pessoas mais vividas; a autorreeducação avaliada através de respostas a testes conscienciométricos; a trajetória individual redirecionada na maturidade a partir de reciclagens intraconscienciais (recins); a cosmoética pessoal ampliada conjugada à intencionalidade sadia, fortalecida em tempo hábil; as rupturas francas com as automimeses dispensáveis; a autocrítica flexibilizada pela longa experiência de vida; a reeducação emocional oportunizada pela manutenção do
autequilíbrio no acompanhamento de graves problemas de saúde com familiares; a reestruturação
intraconsciencial ainda possível e oportuna no avançar da idade; a vontade na eliminação do marasmo evolutivo no autodesalojamento da zona de conforto; a redescoberta da neofilia na amplia-
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ção da satisfação em viver diante de limitações inerentes ao envelhecer somático; o destemor em
assumir riscos mesmo diante das preconceituações sociais ainda impostas ao idoso; a renovação
dos vínculos interrelacionais facilitada pela convivência e afinização com o grupo evolutivo; a autopesquisa ampliadora do nível de autoconsciencialidade, de autodiscernimento e de Cosmoética,
resultando em melhor qualidade de vida; a sutileza nas reconfigurações das interrelações pessoais
potencializadas com o avançar da idade; o autodidatismo persistente na maturidade garantindo
a qualidade da higidez pensênica e a integridade mental satisfatória; o desenvolvimento das faculdades intelectuais mediante o estudo aplicado na compreensão da própria consciência; a autocrítica constante e aprimorada na superação de melindres recorrentes na fase do envelhecimento somático; a autoconquista coroada pelo esforço na escrita de verbete, no limiar da 4 a idade, desmistificando a senilidade; o uso coerente dos fatores soma, tempo e dinheiro, libertando a consciência
de amarras grupocármicas na idade madura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação do
tempo, das oportunidades e das energias conscienciais (ECs) desperdiçadas; a sustentabilidade
energética; a tenepes facilitando a reeducação parapsíquica na maturidade; o esclarecimento às
consciexes recém-dessomadas; a preparação para a megapararrenovação intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intenção-reeducação; o sinergismo neofilia-conhecimento-autoconscientização; o sinergismo maturidade lúcida–produtividade ampliada; o sinergismo
autorreeducação–redefinição proexológica; o sinergismo mente sã–corpo saudável.
Principiologia: o princípio da reeducação consciencial; o princípio da descrença;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da neofilia; o princípio da renovação
aplicado ao crescimento cognitivo; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do
“ninguém evolui sozinho”; o princípio da evolução consciencial interminável.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria e a prática da vida humana
sadia; a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita; a teoria da autorganização; a teoria da persistência.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica do conscienciograma; a técnica
do autovivenciograma; a técnica do cosmograma.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico motivador do autenfrentamento na
reeducação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito repercussivo das realizações autorreeducativas na maturidade;
o efeito da ampliação cultural pela autopesquisa; o efeito positivo do autexemplo para os demais
gerontes; a autorreeducação na terceira idade gerando efeito impactante nos familiares consanguíneos; o efeito transformador da autossuperação da acrasia.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando a mudança de paradigma; as neossinapses das renovações neofílicas; as parassinapses evolutivas e a expansão da hiperacuidade; as
neossinapses mesológicas ressignificadas; o reconhecimento da importância da pesquisa exausti-
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va e da sistematicidade nos estudos, na terceira idade, como condição indispensável à criação de
neossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da autorreeducação na maturidade; a autocompreensão do
ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo das neoideias reeducadoras; o ciclo do autengano
evolutivo mantenedor das automimeses; a ruptura do ciclo estagnador nascimento-casamento-morte; a ressignificação do ciclo cultural mãe-filha-avó; o rompimento do ciclo velhice-pijama-asilo.
Enumerologia: a autorreeducação cognitiva na maturidade; a autorreeducação cosmoética na maturidade; a autorreeducação emocional na maturidade; a autorreeducação pensênica
na maturidade; a autocorreeducação cultural na maturidade; a autorreeducação mentalsomática
na maturidade; a autorreeducação somática na maturidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio disciplina-crescimento;
o binômio constância-tecnicidade; o binômio conquistas-fracassos; o binômio persistência-paciência; o binômio reeducação-coragem; o binômio reeducação-longevidade.
Interaciologia: a interação vontade-ação; a interação autodeterminação-autodiscernimento; a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável.
Crescendologia: o crescendo insatisfação-autorreflexão-autorredefinição; o crescendo
fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o crescendo análise-síntese-renovação; o crescendo ação-reeducação.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio vontade-ação-mudança; o trinômio autodescoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
sentido-intensidade-velocidade-aceleração do investimento da autorreeducação.
Antagonismologia: o antagonismo engano / reparo; o antagonismo retrocesso / avanço; o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo tradição / renovação;
o antagonismo idoso jovem / jovem velho; o antagonismo idoso depressivo / idoso otimista; o antagonismo liberdade / sujeição.
Paradoxologia: o paradoxo da autorreeducação na maturidade, idade na qual há maior
resistência às mudanças.
Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia;
a cosmoeticocracia; a cognocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autorreeducação.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a determinofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a recexofilia; a intelectofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a autorganizaciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a recinofobia; a recexofobia; a gerontofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Mitologia: a derrubada do mito de a conscin idosa não ter mais capacidade de evoluir;
a superação do mito da mente enferrujada a partir da terceira idade; a retificação do mito da impossibilidade de formar neossinapses na idade madura; a desconstrução do mito popular da incapacidade na 3a e na 4a idade.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Reeducaciologia; a Somatologia; a Autopriorologia; a Ortopensenologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia;
a Pesquisologia; a Autopensenologia; a Exemplologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin de idade física avançada; a conscin neofílica; a conscin lúcida;
a conscin isca humana.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista;
o reciclante existencial; o tenepessista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista;
a reciclante existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens determinator; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autodidacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreeducação básica na maturidade = as mudanças inteligentes nas
manifestações conscienciais e posturais; autorreeducação avançada na maturidade = a gestão continuada de neossinapses e de reestruturação parapsíquica.
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura da atualização cognitiva; a cultura da disciplina; a cultura da Evoluciologia; a cultura do exemplarismo.
Conviviologia. Segundo a Interaciologia, podem-se observar duas reações básicas e respectivos exemplos, manifestos em pessoas do círculo de relações pessoais do idoso, diante da decisão deste manter-se envolvido em mudanças posturais, através do estudo e da autopesquisa,
apresentadas na ordem alfabética:
A.
1.
2.
3.

Comportamento desmotivador (observações de caráter depreciativo):
Depreciação: inventando moda; está gagá; não terá proveito nenhum.
Espanto: estudando?; nesta idade!; loucura!
Gracejo: inacreditável!; aluna novamente?; direito a diploma?

B. Comportamentos estimuladores (manifestações de incentivo):
1. Admiração: corajosa!; parabéns!; segue em frente!; gostaria de fazer o mesmo!
2. Exemplarismo: voltando a estudar?; que maravilha!; lição de vida!; quero chegar
nesta idade assim!
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 10 características intraconscienciais, da conscin, homem ou mulher, impulsionadoras da autorreeducação consciencial:
01. Assertividade evolutiva.
02. Autodespreconceituação.
03. Autodidatismo.
04. Autorganização.
05. Decidofilia.
06. Disciplina.
07. Neofilia.
08. Reestruturação pensênica.
09. Valorização existencial.
10. Volição.
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Inventariologia. Diante da Inventariologia, a conscin autodecidida, ao investir na autorreeducação na maturidade, pode obter, pelo menos, 7 resultados positivos, expostos na ordem alfabética:
1. Assunção proexológica.
2. Autorreeducação permanente.
3. Flexibilização postural.
4. Priorização do tempo.
5. Qualificação da convivialidade.
6. Reestruturação energética.
7. Valorização 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 autorreeducação na maturidade, 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. Auteducabilidade: Parapedagogiologia; Neutro.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
10. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.

A AUTORREEDUCAÇÃO NA MATURIDADE, FACTÍVEL PARA QUALQUER CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER,
DEPENDE DA VONTADE PESSOAL, AUTODETERMINAÇÃO
E AUTODESEMPENHO NO PERPASSAR DA IDADE FÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já começou a própria reeducação consciencial?
Ou está deixando-a para o período da aposentadoria?
Bibliografia Específica:
1. Hansen, Mark Victor; & Linkletter, Art; Como Envelhecer sem Ficar Velho: Porque o Melhor da sua
Vida ainda está por Vir (How to Make the Rest of your Life the Best of your Life); trad. Lilian Jenkino; 366 p.; 12 caps.;
11 abrevs.; 26 enus.; 3 tabs.; 6 notas; 138 refs.; 23 x 16 cm; br.; 1ª reimp.; Thomas Nelson Brasil; Rio de Janeiro, RJ;
2007; páginas 39 a 72, 120 a 151 e 244 a 306.
2. Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antonio Rocha; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Revista; Vol. 14; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109.
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; páginas 40, 41, 186 e 187.
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 Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 288 a 290 e 491
a 501.
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5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; páginas 61, 239 e 297.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos.; 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro; RJ; 1994; páginas 583, 584, 595 e 607.

E. S.
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AUTORREEDUCAÇÃO PARADIREITOLÓGICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreeducação paradireitológica é a prática permanente auteducativa,
autoconscientizadora e transformadora, fundamentada no respeito ao outro e no autorrespeito,
alicerçada no Paradireito, na conduta cosmoética e no parapsiquismo interassistencial, com vistas
à aquisição de conquistas desafiadoras da própria evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir, cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); amamentar;
cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu no Século XX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, para, “por intermédio de; para
além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em linha reta; que
segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado;
que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação”. Apareceu em 1277. O elemento da composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autorreeducabilidade paradireitológica. 2. Autorreeducação alicerçada no Direito Cósmico. 3. Autorreeducação pelo Direito Multidimensional. 4. Autorreeducação com base na Parajurisprudência.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreeducação paradireitológica, autorreeducação paradireitológica básica e autorreeducação paradireitológica avançada são neologismos
técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Autorreeducação fundamentada no Direito. 2. Autorreeducação social. 3. Autorreeducação moral. 4. Autorreeducação Direitológica.
Estrangeirismologia: a autorreeducação paradireitológica ad angusta per angusta;
o summum jus das comunexes avançadas; o nosce te ipsum; o ad extra da Intrafisicologia; o hic et
nunc multidimensional; os autesforços cosmoéticos in limine; o adágio sic age ne timeas; o consensus omnium pela paz.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática da Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autorreeducação
paradireitológica imuniza.
Citaciologia. Eis duas citações de Platão (428–347 a.e.c.) pertinentes ao tema: – A Justiça consiste nisso: em fazer cada qual o que lhe compete. No mundo intelegível a última coisa que
se percebe é a ideia do bem, e isso com grande esforço; mas, uma vez percebida, forçoso é concluir que ela é a causa de todas as coisas retas e belas.
Ortopensatologia: – “Paradireitologia. O ponto mais alto da Paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos, a ser aplicada ao Código Pessoal de Cosmoética (CPC)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreeducação paradireitológica; o holopensene pessoal da autocosmoeticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autorreeducação da pensenidade; a autopensenidade sadia promovida pela organização das energias conscienciais (ECs); a autopensenidade
mentalsomática; a autopensenidade da deslavagem cerebral e paracerebral; o holopensene da Fra-
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ternologia; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes, a lucidopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do autodiscernimento; o holopensene
pessoal da pacificação; o holopensene da generosidade; o holopensene pessoal da Autoparapercepciologia; os neopensenes da reeducação; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade.
Fatologia: a autorreeducação paradireitológica; a prática paradireitológica pela repetição
de atos, atitudes e comportamentos cosmoéticos; o aprendizado paradireitológico iniciado desde
a infância; a transmissão de valores éticos transmitidos pelos pais; a escolha profissional retificada; os ordenamentos normativos ético-jurídicos orientando os comportamentos em Sociedade; os
conflitos inerentes ao dilema profissional ético e não ético; o autesforço superando injunções
e contingenciamentos na atuação responsável; o enfrentamento do fato complicador, com otimismo; a evitação da crítica injusta; a atenção à perturbação sentida durante análise de questão apresentada; a postura lúcida em conjunturas complexas; o ato de agir de boa-fé; a evitação dos factoides; os acidentes de percurso evidenciando a necessidade de reciclagens das atitudes anticosmoéticas; a prudência em não colocar “o carro à frente dos bois”; a busca contínua pela qualificação pessoal e profissional; a autossuperação da inocorrência de aportes reeducadores; a percepção
das intencionalidades não reveladas explicitamente; a reeducação consciencial enquanto solução
na supressão e retificação aos erros e omissões deficitárias; os autenfrentamentos; o desenvolvimento da reaprendizagem por meio do autodiscernimento e da autorreflexão; o olhar assistencial
na busca de soluções para os conflitos; o autodesconfiômetro aplicado na convivialidade; as escolhas coerentes; a paciência; a competência desassediológica; a atenção ao detalhe aumentando
a cosmovisão dos fatos; o desenvolvimento do senso de gratidão pela oportunidade da assistência;
as decisões jurídicas divergentes para situações idênticas, reveladoras de intencionalidade malévola; a importância do juízo crítico da consciência quanto aos próprios atos; a capacidade de discernir; a autoconsciencialidade prioritária; o abertismo intra e extrafísico; o despojamento gerando autoconfiança; o foco nas consciências; a transparência sem acobertamentos; a abnegação sem
reivindicações; o ato de fazer sempre o bem; o exercício da advocacia enquanto possibilidade de
assistir; o bem-estar proporcionado pela teática cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, enquanto gazua da
percepção cosmovisiológica; a parapercepção dos bastidores extrafísicos da assedialidade influenciando decisões; a parapercepção do amparo extrafísico norteando a escolha da melhor solução
para todos; a assistencialidade manifesta dos amparadores extrafísicos à conscin desatenta às sutilezas cosmoéticas; a exteriorização das energias de padrão homeostático higienizando os ambientes; a prática da tenepes; a sinalética energética e parapsíquica pessoal chamando a atenção sobre
determinada questão; a paracidadania cósmica; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade
(CEF); a pararresponsabilidade evolutiva; a fomentação de constructos parajurídicos; as paraintervenções dos amparadores extrafísicos de função; a pararreeducação paraperceptiva; a percepção racional sincrônica da realidade multidimensional indicativa do emprego da inteligência evolutiva (IE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo postura cosmoética–amparabilidade; o sinergismo ética-ação; o sinergismo autodiscernimento–força do acerto pessoal; o sinergismo ortopensenidade-cosmopensenidade; o sinergismo priorização evolutiva–autorresponsabilidade intransferível.
Principiologia: o princípio de o Universo estar sob controle inteligente; o princípio da
responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio pessoal de não prejudicar o outro;
o princípio de sempre respeitar o direito alheio; o princípio de não pensar mal de ninguém;
o princípio da megafraternidade; o princípio da descrença (PD).
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código pessoal de prioridades evolutivas; a cláusula do autoimperdoamento inclusa no
CPC; o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria da autorreeducação paradireitológica; a teoria do paraconhecimento; a teoria dos valores pessoais fundamentados no Paradireito; a teoria da qualidade cosmoética dos autopensenes.
Tecnologia: a técnica da batopensenidade pedagógica; a técnica do dever empregada
pelos evoluciólogos; as técnicas paradiplomáticas; a técnica desassediadora de não aceitar provocações; a técnica de viver multidimensionalmente; a técnica do equivocograma; a técnica do
estado vibracional.
Voluntariologia: o reaprendizado adquirido no voluntariado parajurídico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia.
Efeitologia: o efeito da autoconscientização multidimensional (AM); os efeitos das paraleis normatizadoras do convívio policármico; os efeitos da vontade e da intencionalidade no
mundo jurídico; os efeitos da educação na formação da estrutura ética das consciências; os efeitos benéficos gerados pela cosmoética vivenciada.
Neossinapsologia: as neossinapses universalistas; as neossinapses oriundas da intencionalidade cosmoética; as neossinapses oriundas do exercício do paradever; as neossinapses geradoras da conscientização das consequências dos erros por pensamentos.
Ciclologia: o ciclo das crises de crescimentos promovendo renovações cosmoéticas;
o ciclo da tares impulsionando reciclagens; o ciclo assim-desassim; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da autorreeducação paradireitológica.
Enumerologia: a intencionalidade sadia; a atenção dividida; a cosmovisão dos fatos;
a apreensibilidade do ponto específico; o calculismo cosmoético; o detalhismo autocoerente; a teática paradireitológica.
Binomiologia: o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio realidade intrafísica–pararrealidade extrafísica; o binômio autoconsciência-autogestão; o binômio valores cosmoéticos–
–condutas paradireitológicas; o binômio lucidez-autodiscernimento; o binômio maturidade-autoimperturbabilidade; o binômio ilicitude-parailicitude.
Interaciologia: a interação com o Cosmos; a interação Direito-Moral; a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a interação realidade-pararrealidade; a interação autorreeducação-autodesassedialidade; a interação Cosmoeticologia-Paralegislogia; a interação Paradireito-Paradever.
Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo autoimperdoador-heteroperdoador; o crescendo moral social–discernimento máximo; o crescendo autesforços em favor de si mesmo–autesforços em favor dos outros; o crescendo da intangibilidade ética aumentando as autodefesas; o crescendo senso comum–senso universalista.
Trinomiologia: o trinômio saber-escutar-perceber; o trinômio autopesquisa-sintonia-cosmovisão; o trinômio foco-calma-aprendizagem; o trinômio eficiente-capaz-eficaz; o trinômio
desonestidade-ignorância-ininteligência; o trinômio regras–convivência social–limites.
Polinomiologia: o polinômio Reeducaciologia-Paradiplomacia-Cosmoeticologia-Paradireitologia; o polinômio Direito-Ética-Paradireito-Cosmoética; o polinômio lucidez parapsíquica–nível de assistencialidade–universalismo–megafraternidade; o polinômio zelo-diligência-honestidade-discrição-competência; o polinômio compreensão fraterna–paciência–autorreflexões
constantes–diplomacia; o polinômio unidade-conhecimento-coerência-concisão.
Antagonismologia: o antagonismo lei intrafísica / paralei universal; o antagonismo
consciência paradireitológica / consciência egoica; o antagonismo estratégias cosmoéticas / estratagemas anticosmoéticos; o antagonismo conflito interno / conflito externo; o antagonismo
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probidade / improbidade; o antagonismo alta intensidade energética / baixa qualidade cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa poder aumentar a autotaquirritmia sendo ponderada, reflexiva e serena; o paradoxo do ataque paraterapêutico; o paradoxo de os erros ensinarem; o paradoxo da autorrefratariedade acolhedora; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva.
Politicologia: a cosmocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a parademocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei ordenadora do Cosmos; as paraleis; a lei da causa e efeito; a lei da bioenergética; a lei da responsabilidade; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da gratidão.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a discernimentofilia; a hermeneuticofilia; a assistenciofilia;
a paradireitofilia; a reciclofilia; a neoconstructofilia; a neofilia acelerando a evolução.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a priorofobia; a reciclofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do justiceiro; a superação da síndrome da apriorismose; a suplantação da síndrome do infantilismo; o descarte da síndrome da mediocrização;
a supressão da síndrome da insegurança; a eliminação da síndrome da mentira; a domesticação
da síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a revogação da mania de fazer acepção de pessoas; o abandono da mania de
se colocar sempre na defensiva; a evitação da mania de procrastinar; a desconstrução da mania de
agir sem pensar; a autocura da verbomania; a superação da megalomania.
Mitologia: a eliminação do mito da verdade absoluta; o mito de o Direito ser justo, bom
e fácil; o mito do acordo sem concessões; o mito da existência de atos sem consequências; o mito
da onipotência pessoal; os mitos da superioridade racial; os mitos sobre as pararrealidades.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Discernimentologia;
a Mentalsomatologia; a Verbaciologia; a Parapercepciologia; a Paradiplomaciologia; a Harmoniologia; a Megafraternologia; a Paradireitologia; a Paralegislogia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin cosmoeticista; a conscin traforista; a conscin
responsável; a conscin autodidata; a conscin parapedagoga; a conscin enciclopedista; a conscin
megafraterna; o ser omninvestigador; a conscin compromissada com a Evoluciologia.
Masculinologia: o paradireitólogo; o intermissivista; o autorreeducador; o semperaprendente; o cidadão; o exemplarista; o autodecisor; o pesquisador; o reciclante; o conscienciômetra;
o conscienciólogo; o cosmoeticista; o advogado; o magistrado lúcido; o professor; o compassageiro evolutivo; o tenepessista; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário; o extrapolacionista; o cosmovisiologista; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função; o parapercepciologista; o cosmícola; o universalista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a paradireitóloga; a intermissivista; a autorreeducadora; a semperaprendente; a cidadã; a exemplarista; a autodecisora; a pesquisadora; a reciclante; a conscienciômetra;
a consciencióloga; a cosmoeticista; a advogada; a magistrada lúcida; a professora; a compassageira evolutiva; a tenepessista; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a extrapolacionista; a cosmovisiologista; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a parapercepciologista; a cosmícola; a universalista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens recyclicus; o Homo
sapiens attentus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens universalis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autorreeducação paradireitológica básica = a efetivada pela conscin com
base nos princípios cosmoéticos e recursos do autoparapsiquismo incipiente; autorreeducação paradireitológica avançada = a efetivada pela conscin com base nos princípios cosmoéticos, com os
recursos do autoparapsiquismo maduro e autodomínio energético.
Culturologia: a cultura cosmovisiológica; a cultura da formação da consciência ética;
a cultura reeducativa cosmoética nos cursos de Conscienciologia; a cultura do aprimoramento
contínuo; a cultura das ideias avançadas da Paradireitologia; a cultura da megafraternidade.
Parapedagogia. A Parapedagogia Paradireitológica cria diretrizes, estratégias e metodologias evolutivas, nem sempre percebidas, estabelecendo condições de educabilidade permanente
para as conscins, com respeito e rigor fundamentados nas paraleis universais e no cotidiano da
vida intrafísica.
Paradidática. Em complemento à Intermissiologia, a ciência Conscienciologia disponibiliza paratécnicas didáticas avançadas às consciências lúcidas interessadas em assumir a autorreeducação paradireitológica na desconstrução de condicionamentos mesológicos, na remissão
dos surtos de imaturidades, na amplificação da consciencialidade e na ampliação da cosmovisão
cosmoética e evolutiva.
Recursos. No âmbito da Paradireitologia, as personalidades neofílicas, além dos meios
materiais, podem buscar desenvolver recursos paradidáticos a partir da autexperimentação, objetivando a dinamização da autorreeducação, a exemplo dos 2 citados a seguir:
1. Recursos paradidáticos multidimensionais: arco voltaico craniochacral; clarividência; descoincidência vígil homeostática; autodomínio energético; estado vibracional; psicometria;
projeção consciente; sinalética energética e parapsíquica; telepatia extrafísica.
2. Recursos mentaissomáticos traforistas: associação de ideias; autoconhecimento;
autodiscernimento aplicado; autopensenização cosmolínea; coerência; comunicabilidade; detalhismo; discernimento; exaustividade; liderança; priorização; responsabilidade; teática cosmoética; universalidade.
Autavaliação. Pela Paradidaticologia Multidimensional, a consciência é o artífice da
própria formação, atenta à manutenção da autocoerência e sendo constantemente desafiada a desenvolver a autonomia pela autavaliação contínua, desencadeando as autorreciclagens intraconscienciais.
Eficácia. Sob o enfoque da Evoluciologia, a autorreeducação paradireitológica poderá
ser aferida pela eficácia do aprendizado, ou reaprendizado, mediante verificação de ocorrências,
a exemplo das 15 listadas, na ordem alfabética das especialidades correspondentes:
01. Abnegaciologia: da espera de reconhecimentos para a abnegação cosmoética.
02. Altruismologia: da cobrança por justiça para a concessão despojada do abrir mão.
03. Amparologia: da troca da companhia dos assediadores para a dos amparadores.
04. Antibelicismologia: da participação na conflitividade para o sobrepairamento ao
conflito alheio.
05. Argumentologia: da argumentação de suposições para a argumentação dos fatos.
06. Coerenciologia: da postura inautêntica para o posicionamento transparente.
07. Cosmoeticologia: da personagem vitimizada para a protagonista proativa nas ações
cosmoéticas.
08. Cosmovisiologia: do paradigma ético intrafísico para o neoparadigma cosmoético
multidimensional.
09. Holomaturologia: do orgulho para o despojamento.
10. Interassistenciologia: da condição de assistido para a de assistente.
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11.
12.
13.
14.
15.

Lucidologia: da obnubilação para a lucidez lógica.
Organizaciologia: da desorganização para a organização.
Pacifismologia: da condição de conscin bélica para a de conscin pacifista.
Paradireitologia: da posição de credor para a de devedor.
Traforologia: da vivência dos autotrafares para a vivência dos autotrafores.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreeducação paradireitológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Código grupal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Exercício do paradireito: Autodesassediologia; Homeostático.
07. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paralegislogia: Paradireitologia; Homeostático.
12. Paralei: Paradireitologia; Homeostático.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
15. Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.

A AUTORREEDUCAÇÃO PARADIREITOLÓGICA FACULTA
A COMPREENSÃO PROFUNDA DA COSMOÉTICA, A VIVÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA, HABILITANDO
A CONSCIN ÀS TAREFAS INTERASSISTENCIAIS LÚCIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a autorreeducação pelos princípios
paradireitológicos? Quais os ganhos evolutivos já obtidos? Reflete sobre a importância de contínua autorreeducação?
Bibliografia Específica:
01. Edições de Ouro; Editor; Platão: Diálogos III – A República; Coleção Clássicos de Ouro: Gregos e Romanos; trad. Leonel Vallandro; 416 p.; 10 caps; 1 foto; 1 ilus.; 16 x 10,5 cm; br.; pocket; Edições de Ouro; Rio de Janeiro,
RJ; S.D.; páginas 159 e 221.
02. Freire, Paulo; Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa; Coleção Leitura; 54
p.; Paz e Terra; São Paulo, SP; 1996; páginas 7 a 35.
03. Mota, Tatiana; Contrapontos entre Didática e Paradidática; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 4; N. 14; Seção: Temas da Conscienciologia; 4 enus.; 34 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro−Dezembro, 2010; páginas 488 a 505.
04. Perelman, Chaïm; & Ollbrechts-Tyteca, Lucie; Tratado da Argumentação - A Nova Retórica (Traité de
l'Argumentation: la Nouvelle Rhétorique); apres. Alain Lempereur; trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira; XXII + 654
p.; 5 seções; 105 caps.; 1 foto; 20,5 x 13,5 x 4 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1996; páginas 372 a 408.
05. Sá, Antonio Lopes de; Ética Profissional; 194 p.; 2 partes; 14 caps.; 17 x 23,5 cm; br.; Atlas; São Paulo,
SP; 1996; páginas 56, 64 a 73, 77 a 83, 116, 132, 135 e 147.
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06. 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 de 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 a 1.452.
07. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs; 36 tabs; 15 websites; glos.; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicofrafias; 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 225, 234, 320, 535, 547, 548, 591, 836, 839, 880, 887 a 889, 891, 893, 911, 914, 917, 918, 921, 926, 937, 938, 940,
941, 946, 957, 962 a 969, 973 a 977, 980, 986 e 982 a 1.018.
08. 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 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 29, 48,
57, 60, 67, 75, 115, 355, 411, 479, 488, 494, 521, 850, 867, 871, 1.018, 1.020, 1.097, 1.115 e 1.144.
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 tab.; 120 técnicas lexicográficas; 19
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 122, 124, 125,
252, 253, 345, 346; 366, 367, 369, 370, 475 a 479, 489, 515, 518 a 522, 528, 531 a 534, 539, 545, 548, 566, 567, 568, 569,
576, 578, 674, 677 a 780, 879, 880, 912, 1.668 e 1.670.
10. 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.; 2 tabs.; 300 testes; glos.; 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70, 71, 78, 81 a 93, 97,145,148,
214, 215, 256, 260, 267, 304 a 311, 329, 345, 370, 394, 412, 414, 416, 417, 422, 451, 465, 469, 488, 489, 491, 497, 508
a 510, 513, 519, 522, 526, 540, 542, 564, 578, 580, 582, 584, 586, 589, 595, 603, 617, 627, 629 a 633, 635, 637, 649, 718
e 753.
Webgrafia Específica:
1. Santos, Murilo Angeli Dias dos; Os Conceitos de Justiça em Thomas Hobbes e suas Consequências Jusfilosóficas; Dissertação; Universidade São Judas Tadeu; Orientador Paulo Jonas de Lima Piva; 99p.; 3 caps.; 6 seções; 10
enus.; 2 esquemas; 2 ilus.; 95 refs.; 52 notas; São Paulo, SP; 2007; páginas 17 a 51, 55, 80, 82, 84 e 85; disponível em:
<www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/034.pdf>; acesso em: 15.06.16.

E. N. S.
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AUTORREEDUCAÇÃO PEL A ASSISTÊNCIA
(RECINOLOGIA)

FAMILIAR

I. Conformática
Definologia. A autorreeducação pela assistência familiar é o ato ou ação recicladora
intraconsciencial da conscin, homem ou mulher, predisposta ao aprendizado da aceitação,
compreensão e auxílio à pessoa do grupo consanguíneo, com disfunção física ou psiquiátrica,
visando a qualificação do convívio doméstico cotidiano, por meio da superação do próprio temperamento emocional e do exemplarismo evolutivo da Cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mêsmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir, cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); amamentar;
cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu no Século XX. O termo assistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar- se de pé
junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo familiar procede do mesmo idioma
Latim, familiaris, “de família; da casa; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Reaprendizagem pessoal pela assistência grupocármica. 2. Reorientação pessoal pela assistência à família. 3. Melhoramento pessoal pela assistência ao grupocarma nuclear.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreeducação pela assistência familiar, autorreeducação básica pela assistência familiar e autorreeducação avançada pela assistência familiar são neologismos técnicos da Recinologia.
Antonimologia: 1. Estagnação evolutiva pela esquiva da assistência ao grupocarma.
2. Omissão deficitária quanto à assistência grupocármica. 3. Autalienação pela assistência à família.
Estrangeirismologia: o upgrade grupocármico; o rompimento do dolce far niente da
zona de conforto em relação à família; o tour de force evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Recinologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reeducação é autossuperação.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Autorreciclagem. Ninguém dinamiza a evolução sem a ousadia da autorreciclagem”.
2. “Educar-se. Educar-se é evoluir”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorreeducaciologia; o holopensene da autorreeducação do temperamento; os semipensenes; a semipensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; o holopensene da reciclagem intrapessoal.
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Fatologia: a autorreeducação pela assistência familiar; a patologia grave de familiar
favorecendo a autorreeducação do cuidador; a assistência ao familiar com disfunção psiquiátrica;
a plausível moréxis pessoal, alavancando o ciclo recinológico do assistente; a priorização da
reciclagem intraconsciencial; a hostilidade intrafamiliar; o preconceito dificultando a interassistência grupal; o orgulho do familiar cuidador; o orgulho do familiar carente de assistência;
a vergonha pela dependência alheia; a resiliência desenvolvida pelo assistente; o autenfrentamento do temperamento intempestivo; o ato de passar de assistido a assistente; o fato de o filho
auxiliar a mãe no aprendizado do afeto; os diálogos desassediadores; o posicionamento cosmoético dos integrantes da família; os acertos grupocármicos; a assistência aos credores; a construção
da empatia assistencial; a participação em equipe pedagógica de inclusão social como aporte
autorreeducativo; os programas de apoio aos familiares, a exemplo do Amor Exigente; o desfazimento da ideia do sofrimento diante do processo evolutivo de membro familiar; a desistência do
controle de situações incontroláveis; a qualificação da relação familiar nuclear; o entendimento de
o caminho evolutivo nem sempre ser o mais fácil; a conscientização da necessidade de desenvolvimento da paciência e da escuta enquanto trafores inclusivos; a convivência lúcida e sadia consigo mesmo; a construção de relação harmoniosa e interconfiante dentro do grupocarma familiar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação
energética (assim); a desassimilação energética (desassim); a retrocognição didática relativa ao
grupocarma; a parapercepção do público-alvo assistencial multidimensional; a possibilidade de
desacoplamento com consciex patológica ex-fumante; a liderança energética grupocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da autopensenidade hígida; o sinergismo discernimentoracionalidade; o sinergismo exteriorização de energias–força mentalsomática; o sinergismo das
reuniões terapêuticas; o sinergismo aceitação-compreensão; o sinergismo predisposiçãoreconciliação; o sinergismo da docência interassistencial; o sinergismo das mudanças pela
reeducação temperamental; o sinergismo autorreflexão-autorreeducação.
Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio
cosmoético de acontecer o melhor para todos; o princípio de ninguém receber determinado filho
gratuitamente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); 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 inseparabilidade grupocármica; o princípio do Paradireito.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética ( CGC) estabelecendo regras de convivência familiar nuclear.
Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria das afinidades; a teoria da evolução consciencial; a teoria da multiexistencialidade.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica de levantamento de trafores e trafares; a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técnica da pergunta diária “como foi o dia?”; a técnica da terapia de aceitação e comprometimento.
Voluntariologia: a terapêutica funcional do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico de Paradireitologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade;
o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio
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Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito da reestruturação pensênica; o efeito do impacto do reconhecimento da postura monárquica do orgulho; o efeito esclarecedor da compreensão dos pressupostos do paradigma consciencial; os efeitos profiláticos da resiliência; o efeito da construção de
convivialidade sadia; o efeito da terapia cognitivo-comportamental; o efeito das manobras energéticas diárias.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do entendimento das ações evolutivas; as
neossinapses desfazendo os nós afetivos; a libertação das malhas da ignorância evolutiva criando neossinapses; as neossinapses geradas a partir do entendimento do mecanismo evolutivo;
a assunção de autexemplo de reeducador pessoal na construção de neossinapses de regeneração
do grupo evolutivo; as neossinapses advindas do entendimento do recado evolutivo recebido
através da patologia do familiar.
Ciclologia: o ciclo de compreensão de ações anticosmoéticas pretéritas; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo vivência-reflexão-autorreeducação.
Enumerologia: o autenfrentamento da convivialidade desafiadora; o autenfrentamento
da realidade nua e crua; o autenfrentamento da pensenidade patológica; o autenfrentamento das
emoções exacerbadas; o autenfrentamento da inabilidade do domínio afetivo; o autenfrentamento
da anticosmoética na Cuidadologia; o autenfrentamento das autorreciclagens pela Evoluciologia.
Binomiologia: o binômio algoz-vítima; o binômio crise-crescimento; o binômio escuta-inclusão; o binômio heterassistência–correção do curso evolutivo; o binômio artigo-verbete;
o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação terapêutica individual–terapêutica familiar; a interação
pensenidade patológica–pensenidade hígida; a interação Conscienciometria-Consciencioterapia.
Crescendologia: a reaprendizagem pelo crescendo Conscienciometria-Consciencioterapia-Proexologia; o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo homeostático erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-autorreflexão-reeducação; o trinômio autodesassédio-diálogo-solução; o trinômio desatamento de laços patológicos–construção de laços
afetuosos–laços evolutivos; o trinômio empreendimento evolutivo–nova postura–reciclagem intraconsciencial; o trinômio aceitação-compreensão-auxílio.
Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio assédio-desassédio-equilíbrio-homeostasia; o polinômio motivação-autopesquisa-reciclagem-assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo impotência / potência; o antagonismo flexibilidade
/ inflexibilidade; o antagonismo ignorância / conhecimento.
Paradoxologia: o paradoxo assistencial de o filho poder educar a mãe.
Politicologia: a assistenciocracia; a recinocracia; a paradireitocracia; a democracia;
a cosmoeticocracia; a leiturocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a aplicação da lei do livre arbítrio na
evitação de mimeses; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a grupocarmofilia; a recexofilia; a neofilia; a leiturofilia; a assistenciofilia;
a conviviofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a estigmatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da
insegurança econômica; a ruptura com a síndrome do desamparo.
Maniologia: o sobrepujamento da autassediomania; a superação da mania de vitimização; a eliminação da mania da hostilidade; a evitação da mania da impulsividade; a ultrapassagem
da megalomania; o ato de abrir mão da mania do controle.
Mitologia: o mito da família modelo; o mito da incapacidade familiar na tarefa assistencial ao membro portador de patologia mental; o mito de a evolução se dar apenas pelo sofrimento; os mitos em torno dos problemas mentais dificultando a assistência familiar.
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Holotecologia: a assistencioteca; a recinoteca; a pensenoteca; a reurbanoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a grupocarmoteca; a psicossomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Recinologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Autocosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Autorreeducaciologia; a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin cobaia; a conscin traforista; a conscin cosmoética; 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 conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante intraconsciencial; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; 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 convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante intraconsciencial; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreeducação básica pela assistência familiar = a da conscin dedicada
aos cuidados de familiar com doença física, visando a melhoria do autodesempenho interassistencial; autorreeducação avançada pela assistência familiar = a da conscin dedicada aos cuidados de familiar com doença psiquiátrica, visando a melhoria e ampliação do autodesempenho
interassistencial pelo paradigma consciencial.
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura da atualização pensênica;
a cultura da Conscienciologia; a cultura da autossuperação; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura do autenfrentamento.
Caracterologia. Do ponto de vista da Autoconscienciometria, eis 6 trafores otimizadores
da Autorrecinologia, dispostos em ordem alfabética:
1. Compromisso: na assunção das autorresponsabilidades de ressarcimento com os credores do grupocarma.
2. Coragem: na facilitação da autoconfrontação dos trafares.
3. Desprendimento: na desrepressão de sentimento de culpa no processo educativo de
membro familiar.
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4. Determinação: no autenfrentamento sincero dos trafares.
5. Persistência: na reestruturação pensênica promovedora de pensenidade hígida diante
das dificuldades.
6. Vontade: no autenfrentamento dos traços temperamentais prejudiciais à interassistencialidade.
Terapeuticologia. Atinente à Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 3 providências facilitatoras da autorreeducação na assistência familiar:
1. Consciencioterapia: a heterajuda orientando as retrocognições sadias visando reconhecimento do público alvo a ser assistido.
2. Curso conscin-cobaia: a heterajuda no reconhecimento de traços do temperamento
a serem reciclados.
3. Recins: as reciclagens intraconscienciais facilitando reconciliações ego e 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 autorreeducação pela assistência familiar indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autenfrentamento do incômodo: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autolibertação emocional: Holomemoriologia; Homeostático.
06. Autorreestruturação pensênica: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Autossuperação do megatrafar: Intraconscienciologia; Homeostático.
08. Comprometimento assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
09. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
13. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
14. Recinofilia: Recinologia; Neutro.
15. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.

A AUTORREEDUCAÇÃO PELA ASSISTÊNCIA FAMILIAR LIBERTA AS INTERPRISÕES NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMPLIANDO A COMPREENSÃO E AS RESPONSABILIDADES
QUANTO AO MECANISMO EVOLUTIVO GRUPOCÁRMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita as experiências familiares para a autorreeducação? Já realizou as reciclagens intraconscienciais necessárias quanto ao grupocarma?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
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2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas
200 a 201.
2. Goffman, Erving; Estigma: Notas sobre Manipulação da Identidade Deteriorada (Stigma: Notes on the
Management of Spoiled Identy); trad. Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes; 158p.; 5.caps.; Zahar; Rio de Janeiro;
RJ;1982; página 12.
3. Harris, Russ; Liberte-se: Evitando as Armadilhas da Felicidade (The Hapiness Trap); trad.Helena Maria
Andrade do Nascimento; 278 p.; 33 cap.; 1 esquema; Agir; Rio de Janeiro; RJ; 2011; páginas 51 a 53.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413caps.; 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 467.
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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 403 a 405,
409 a 410 e 654.
6. 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 tab.; 120 técnicas lexicográficas; 19
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 238 e 568.
Webgrafia Específica:
1. Bovendorp, Isabella; Sexualidade: Saúde Mental, Mitos e Preconceitos; Instituto Brasileiro de Psicologia
da Saúde (IBPS) on line; Consultoria, Cursos e Palestras; 2 citações; 1 endereço; 1 E-mail; 3 ilus; 5 perguntas e 5 respostas; 1 website; Camboriú, SC; disponível em: <www.ibpsi.com.be/saude-mental-mitos-e-e-preconceitos>; acesso em:
14.05.14.

M. R. R.
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AUTORREEDUCAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreeducação psicossomática é a capacidade, característica, disposição e determinação da conscin, homem ou mulher, de organizar, conter ou erradicar as próprias
manifestações emocionais exacerbadas, súbitas e irrefletidas, resultantes de imperícia quanto ao
autodomínio afetivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo;
repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim,
educatio, “ação de criar, de nutrir, cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu
no Século XX. O segundo elemento de composição psico procede do idioma Grego, psykh, de
psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O terceiro elemento de composição soma provém do mesmo idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposição à alma”. O vocábulo
psicossoma apareceu em 1958.
Sinonimologia: 1. Autorreeducação afetiva. 2. Educação da própria emocionalidade.
3. Autorreabilitação emocional. 4. Autodomínio afetivo. 5. Autorreaprendizagem psicossomática.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreeducação psicossomática, autorreeducação psicossomática inicial e autorreeducação psicossomática tardia são neologismos técnicos da
Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização psicossomática. 2. Autorreeducação somática.
3. Autentropia afetiva.
Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o provedor das próprias techniques evolutionary; o Autopensenarium; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autodomínio psicossomático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodomínio das emoções; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a autorreeducação pensênica; o holopensene da liderança; o holopensene da qualificação pessoal por meio das interações pessoais; a necessidade de predominância do
pen no processo da reeducação psicossomática; o holopensene exemplarista; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a fôrma holopensênica hígida otimizando as ortomanifestações.
Fatologia: a autorreeducação psicossomática; a conscin enquanto patrocinadora da própria evolução; a reorganização dos ambientes intrafísicos enquanto consequência da autorreeducação psicossomática; as repercussões somáticas derivadas da inabilidade psicossomática; a desdramatização necessária ao processo autorreeducativo; a superação dos medos inibidores da mutação psicossomática pró-evolutiva; o completismo da conscin automotivada; a meta evolutiva
reeducaciológica; a polivalência em buscar soluções para as dificuldades; a sensação de vazio
existencial sinalizando, entre outros fatores, o desequilíbrio psicossomático; as escolhas pessoais
favorecendo a autorreeducação psicossomática; o emprego da vontade inquebrantável aplicado na
reciclagem dos comocionalismos; a transformação consciente da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
a dispersão consciencial atravancando a autorreeducação; o equilíbrio emocional ao receber hete-
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rocríticas; a autocriticidade possibilitando averiguar o quantum de autorreeducação psicossomática já alcançado; a sustentabilidade da reestruturação emocional; a Higiene Consciencial; a saúde
emocional; a conquista da maturidade pessoal; o desafio evolutivo de autodominar as emoções;
a autoconsciencialidade; o autoprojeto evolutivo; a responsabilidade consciencial na erradicação
dos próprios trafares; a substituição prática da automimesse patológica pela autorreeducação
emocional; os Cursos da Conscienciologia auxiliando no autodomínio emocional; as inevitáveis
recins; a inteligência cosmoética; as autopesquisas possibilitando a virada evolutiva consciente
quanto à autorreeducação das emoções; o megateste psicossomático da defesa do primeiro verbete no Tertuliarium; a autopriorização inteligente; o diferencial da autoconsciencialidade evolutiva; a busca consciente da autodesperticidade; a alavancagem do mentalsoma enquanto coadjutora
da autorreeducação afetiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções conscientes favorecendo o conhecimento das potencialidades psicossomáticas; a evitação das interprisões grupocármicas advindas das pararreconciliações; a prática da dessassim eficaz; o emprego
das ECs na otimização da autorreeducação psicossomática; a parapercepção evitadora de assédios
interconscienciais, proporcionada pelo autoconhecimento holossomático; a paragenética favorecendo a autopacificação e auxiliando na mutação psicossomática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a comunicação com amparadores extrafísicos; o autodesassédio;
o heterodesassédio proporcionado pelo equilíbrio emocional nas interrelações; o autencapsulamento energético, em determinadas circunstâncias, ajudando na manutenção das ideias sadias;
o parapsiquismo potencializado pelo metalsoma; a ação contínua da projeção lúcida (PL), auxiliando na reeducação do psicossoma; a autorreeducação psicossomática enquanto pré-requisito para o Curso Intermissivo avançado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prioridade evolutiva–qualificação da amparabilidade;
o sinergismo princípios autorreeducativos–atitudes pró-evolutivas; o sinergismo autorreeducação psicossomática–inteligência evolutiva; o sinergismo reorganização pensênica–ajuste proexológico.
Principiologia: o princípio da autorreeducação holossomática; o princípio da autexperimentação parapsíquica; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na reestruturação da pensenidade sadia.
Teoriologia: a teoria da primazia do mentalsoma sobre o psicossoma; a teática do autodomínio emocional; a teoria da reeducação evolutiva; a teoria da autaprendizagem; a teoria das
múltiplas inteligências; a teoria do pré-anonimato evolutivo.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da imobilidade física vígil (IFV);
a técnica da autoblindagem energética; as técnicas de projeção da consciência; a técnica do cultivo dos artefatos do saber; as técnicas de autodesassédio; a técnica de autorreflexão de
5 horas.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; 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; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio
Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível
da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia.
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Efeitologia: os efeitos da emocionalidade exacerbada sobre a proéxis individual; os efeitos da conscin emocionalmente auteducada reverberando entre os integrantes do grupocarma; os
efeitos equilibradores da autorreeducação psicossomática; os efeitos devastadores da patopensenidade carregada no sen; os efeitos da competência psicossomática; os efeitos reeducativos acumulados pela consciência a cada neorressoma.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do equilíbrio emocional.
Ciclologia: o ciclo do descontrole emocional impedindo o completismo existencial; o ciclo evolutivo da autorreeducação psicossomática; o ciclo autopesquisístico dando início às recins
autoprogramadas; o ciclo nosográfico de sustentação das emoções patológicas no dia a dia; o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo dos ganhos secundários impedindo os ganhos evolutivos.
Binomiologia: o binômio ego personalista–ego assistencial; o binômio autolíder-líder;
o binômio autotares-heterotares; o binômio intencionalidade cosmoética–glasnost consciencial;
o binômio qualidade-quantidade; o binômio iniciativa-acabativa; o binômio patológico emoção-comoção; o binômio começo-fim.
Interaciologia: a interação autorreeducação psicossomática–princípios evolutivos–
–conscientização proexológica; a interação epicentro-evoluciólogo; a interação emoção-sentimento; a interação assistente-assistido; a interação macrossoma–homeostase holossomática.
Crescendologia: o crescendo emocionalidade-racionalidade-autorreeducação; o crescendo conscin intuitiva–conscin cognitiva; o crescendo abertismo consciencial–abrangência
mentalsomática; o crescendo controle cerebelar–autodomínio emocional; o crescendo autacolhimento-heteracolhimento; o crescendo da quantificação dos trafores pessoais; o crescendo préserenão–desperto.
Trinomiologia: o trinômio percepção-análise-compreensão; o trinômio autassistência-heterassistência-interassistência; o trinômio atenção-percepção-atuação; o trinômio retrocognição–autorreeducação–pré-cognição; o trinômio autodisciplina-autossuperação-autorreeducação.
Antagonismologia: o antagonismo psicossoma / mentalsoma; o antagonismo apego
/ desapego.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia pura; a cognocracia;
a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo por meio do investimento na psicossomaticidade sadia.
Filiologia: a somatofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da depressão; a síndrome do pânico; a síndrome do stress;
a síndrome de burnout; a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a abulomania; a mania de doenças; a enosimania.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a convivioteca; a sociologicoteca;
a atencioteca; a egoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autorreeducaciologia; a Autevoluciologia;
a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autodeterminologia.
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 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 autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreeducação psicossomática inicial = a efetivada pelo pré-serenão
ainda na fase preparatória da autoproéxis; autorreeducação psicossomática tardia = a efetivada
pelo pré-serenão na fase executiva da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da Psicossomatologia; a cultura da
Autevoluciologia; a paracultura da inteligência paracerebral; a cultura das autossuperações
evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreeducação psicossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Aporte proexológico mentalsomático: Proexologia; Homeostático.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
06. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
07. Autorreeducação na maturidade: Recexologia; Homeostático.
08. Autotares essencial: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
09. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Vontade ternária: Voliciologia; Homeostático.
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A AUTORREEDUCAÇÃO PSICOSSOMÁTICA EVIDENCIA
CONQUISTA AUTEVOLUTIVA FUNDAMENTAL DE TODA
CONSCIN ATILADA QUANTO À INTELIGÊNCIA DE PRIORIZAR O MENTALSOMA EM DETRIMENTO DAS EMOÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reeducou as próprias emoções? Quais as técnicas utilizadas?
J. C. P.
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AUTORREESTRUTURAÇÃO PENSÊNICA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreestruturação pensênica é o resultado homeostático das reconfigurações sinápticas e parassinápticas conquistadas pela conscin, homem ou mulher, a partir de neoposturas cosmoéticas, autodeterminadas e lúcidas, capazes de descartar redes neuronais envilecidas, reconfigurar esquemas mentais rígidos, recuperar cons magnos, ativar paramemórias e reorganizar a arquitetura mental a partir do paracérebro.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, aut s,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra estrutura vem do idioma Latim structura, “organização de diferentes partes de um todo, conjunto de relações entre os elementos de
um sistema”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. A palavra pensamento procede também do idioma Latim,
pensare, “pensar; cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu igualmente no Século XIII. O termo sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através
do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação;
conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião;
bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie,
derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autaperfeiçoamento pensenológico. 2. Autorrenovação pensênica.
3. Autorreorganização pensênica. 4. Autorreconfiguração parassináptica.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreestruturação pensênica, autorreestruturação pensênica primária e autorreestruturação pensênica avançada são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autestagnação pensênica. 2. Autorrigidez pensênica. 3. Autoconservantismo pensênico. 4. Autacomodação pensênica. 5. Autotradicionalismo pensênico. 6. Autentrave pensênico.
Estrangeirismologia: o status quo conservantista; a open mind homeostática; o modus
faciendi evolutivo; os insights de mudança; o dolce far niente castrador da evolução; o superavit
evolutivo; o timing evolutivo da mudança de patamar; o plus amparológico; o upgrade pensênico;
os insights enriquecedores; o accident-proneness provocado pela pensenização entrópica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorreciclopensenidade ininterrupta.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reciclemos
a autopensenização. Autopensene: ideia pessoal. Autopensenidade: ação muda.
Ortopensatologia: – “Autopensenização. Na mudança da autopensenização para melhor,
sobrevém a elevação natural do nível pessoal na Escala Evolutiva das Consciências”. “O modo qualificado de pensenizar estabelece o seu nível de bem-estar”. “Qual a qualificação dos seus pensenes
usuais? Regressivos, estacionários ou evolutivos?”.
II. Fatuística
Pensenologia: a autorreestruturação pensênica; o holopensene pessoal da autorrenovação pensênica constante; os patopensenes; o bisturi cosmoético anatomizando a patopensenidade;
a autorreciclogenia pensênica; as paratecnologias sofisticadas para a autorreciclagem de pensenes;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o metapensene; a metapensenidade; os morfopensenes;
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a morfopensenidade; os ginopenses; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade;
os xenopensenes; a xenopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes;
a taquipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os materpensenes; a materpensenidade; os maxipensenes;
a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a arquitetura mental reconfigurada; o remapeamento das fissuras mentais;
o desligamento de redes neuronais indesejadas; a autovarredura mental possibilitando a ação do
mentalsoma; a macropsicocinesia destrutiva (macro-PK); o abertismo consciencial eliminando
o conservantismo embolorado; o tradicionalismo abolido das vivências pessoais, favorecendo
neoposturas; as lavagens cerebrais derruídas, facilitando mudanças de patamar; a saturação de
traços engessantes frente à abertura para aquisição dos traços evolutivos faltantes; a identificação
e reformulação dos esquemas mentais automatizados; a busca incessante da autocognição;
o taquipsiquismo enquanto ferramenta evolutiva cosmoética; a seletividade autocognitiva; o limite da autexpressão evolutiva; o divisor de águas interassistencial; a jornada do autenfrentamento
cosmoético; a crise de crescimento evolutivo; a reforma íntima necessária à qualificação da autassistência e da interassistência; as adversidades sendo fio condutor para a recin; as neoideias impulsionadoras das grandes mudanças; a sofisticação mentalsomática favorecedora da Autorrecinologia; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) em status de revisão; a repavimentação da trilha proexológica para reciclantes e retomadores de tarefa; a prevenção do desviacionismo; a autocura do absenteísmo consciencial; a pancognição holobiográfica em pleno ajuste; o incremento das Neurociências na compreensão do funcionamento cerebral.
Parafatologia: as paratecnologias interassistenciais; o curso Autorrestruturação Pensênica promovido pelo Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a prática incessante
da autoconscientização multidimensional (AM); a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o acesso às Centrais Extrafísicas por vias paratecnológicas; as avançadas manobras energéticas
potencializadoras do estado vibracional (EV) profilático; a ectoplasmia pessoal intercambiando
recursos paratecnológicos; a paracidadania; a paraconduta e a paraidentidade reforçada em vidas
consecutivas qual fatores determinantes do autoinvestimento amparológico; o paracérebro maceteado promovendo a passagem de informações para o cérebro físico; os cursos de campo das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mérito-automotivação; o sinergismo assistente-assistido;
o sinergismo FEP-CPC; o sinergismo sinapses-parassinapses; o sinergismo ectoplasmia–assistência pontual.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da Cosmoética norteadora de todas as ações; o princípio de causa e efeito.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as renovações intraconscienciais.
Teoriologia: a teoria do pensene.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas de soltura holossomática; as técnicas de
autorganização evolutiva; as técnicas disciplinares; a técnica de acesso às Centrais Extrafísicas;
a técnica analítica dos autopensenes; as neotecnologias interassistenciais.
Laboratoriologia: o labcon estagnado pela falta de reciclagens pessoais; o laboratório
conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito transformador das autorreestruturações pensênicas; o efeito das
autorreciclagens na recuperação de paramemórias; o efeito dos descartes de redes neuronais envilecidas.
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Neossinapsologia: a sedimentação de neossinapses por atacado.
Ciclologia: a dinâmica imperativa das mudanças no ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a estrutura cerebral sináptica; a manifestação do pensene; a elaboração
do pensene; a estrutura do mentalsoma; as autorreciclagens impulsionadas pela evoluciofilia; as
autorreciclagens pensênicas na atual vida humana.
Binomiologia: o binômio recins facultativas–recins compulsórias; o binômio reciclogenia-autocura; o binômio crise de crescimento–satisfação íntima; o binômio adcons-megacons.
Interaciologia: a interação neuroectoplasmia-reciclogenia; a interação plasticidade cerebral–neossinapses; a interação memória física–holomemória; a interação neurogênese-paraneurogênese; a interação sinaptogênese-parassinaptogênese; a interação amparador-amparando; a interação cérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo infinito das neocognições quanto ao Cosmos; o crescendo
reforma íntima–qualificação interassistencial; o crescendo mudança de patamar–responsabilidade evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio amparador-assistente-assistido.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo entrave psicológico / entrave consciencial; o antagonismo travões emociogênicos / alavancas interassistenciais.
Paradoxologia: o paradoxo de as novas tecnologias confluírem para bons e maus resultados comportamentais e interacionais; o paradoxo das autorreciclagens em grupo.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura; a conscienciocracia; a meritocracia asseguradora dos bônus interconscienciais.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autorrenovação pensênica; as leis evolutivas; a lei do transformismo.
Filiologia: a reciclofilia; a recexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da
dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de Gabriela; a síndrome
da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de postergar mudanças.
Holotecologia: a prioroteca; a cognoteca; a energoteca; a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a recicloteca; a mensuroteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autorrecexologia; a Autanaliticologia; a Autodesassediologia; a Autopensenologia; a Autoinventariologia; a Cosmoeticologia; a Habitologia;
a Interassistenciologia; a Discernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Holossomatologia; a Paracerebrologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o tenepessista; o pesquisador; o pré-serenão
vulgar; o proexista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a tenepessista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
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Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens cosmocentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreestruturação pensênica primária = as reconfigurações parassinápticas iniciais realizadas pela conscin autodeterminada, a partir de experiências e vivências pessoais, resultando em mudanças pontuais do comportamento; autorreestruturação pensênica avançada = as reconfigurações sinápticas definitivas realizadas pela conscin autodeterminada e lúcida,
resultando em ajustes e mudanças temperamentais permanentes.
Culturologia: a cultura da mudança autopensênica enquanto pré-requisito a neopatamar
evolutivo.
Teática. Segundo a Autexperimentologia, o mapeamento diário do materpensene, por
meio da técnica analítica dos autopensenes é realizada de 2 modos, listados em ordem alfabética,
com 7 variáveis específicas:
A. Direta. Aquela realizada por meio de condições internas da conscin:
1. Bem-estar pessoal.
2. Identificação do materpensene pessoal.
3. Motivação da realização da proéxis.
4. Saúde (homeostase holossomática).
B.
5.
6.
7.

Indireta. Aquela realizada por meio de condições externas à conscin:
Assinaturas pensênicas.
Holopensene pessoal.
Resultado da proéxis pessoal.

Reciclagem. Concernente à Autopesquisologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 6 situações ou atividades bioenergéticas nas quais as técnicas autorrecicladoras podem
ser aplicadas pela conscin, homem ou mulher, interessada na evolução:
1. Cursos de campo.
2. Dinâmicas parapsíquicas.
3. Encontros “aleatórios”: entre duas ou mais pessoas, formando campo com presença
de amparador.
4. Laboratórios conscienciológicos.
5. Produção gesconológica.
6. 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 a autorreestruturação pensênica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Ancoragem autorreciclogênica: Pararregeneraciologia; Homeostático.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Lateropensene: Lateropensenologia; Neutro.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Taquipensene: Taquipensenologia; Neutro.
Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.

A AUTORREESTRUTURAÇÃO PENSÊNICA É CONQUISTA
INADIÁVEL E INTRANSFERÍVEL, PASSÍVEL DE IMPRIMIR
NO MICROUNIVERSO CONSCIENCIAL A DINÂMICA RECICLOGÊNICA RUMO A NOVOS PATAMARES EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se propõe a vivenciar a autorreestruturação pensênica a fim de qualificar a interassistência policármica? Considera tal investimento relevante
para a consecução da autoproéxis, a fim de alcançar o compléxis?
ibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 42.
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 220.
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.; ssocia ão nternacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 120.

M. K.
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AUTORREFLEXÃO CONQUISTADA
(NEOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreflexão conquistada é a condição alcançada pela conscin, homem
ou mulher, de refletir sobre si mesma, examinando e avaliando as próprias ideias, sentimentos,
energias, trafares e trafores com objetivo de realizar os autenfrentamentos, de modo contínuo, no
caminho da autevolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio.” O termo reflexão procede do Latim Tardio, reflexio, “ação de voltar para
trás”, de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção;
refletir”. Apareceu no Século XVII. 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”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autorreflexão consolidada. 2. Autorreflexão implantada. 3. Autorreflexão consubstanciada. 4. Autorreflexão estabilizada.
Neologia. As duas expressões compostas autorreflexão conquistada mínima e autorreflexão conquistada máxima são neologismos técnicos da Neopensenologia.
Antonimologia: 1. Irreflexão. 2. Autorreflexão abortada. 3. Irreflexonismo. 4. Imponderação.
Estrangeirismologia: o know-how conquistado; o upgrade na autorreflexão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos autoquestionamentos recinológicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interação com a multidimensionalidade; o holopensene da autorreflexão; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; o holopensene sadio;
o autesforço da conscin em manter os pensenes sadios; os pensenes de interassistencialidade; a higidez da pensenidade sadia; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a autorreflexão conquistada; a capacidade humana da autorreflexão; a autanálise profunda favorecendo o desencadeamento da recin; o emprego constante da autorreflexão auxiliando o equilíbrio pessoal homeostático; a imersão no solilóquio sadio realinhando a proéxis;
a autorreflexão favorecendo a reciclagem contínua; a reflexividade autêntica capaz de impulsionar a mudança do patamar evolutivo, para melhor, da conscin; a autorreflexão sendo aporte contra
o determinismo tecnológico; o ato de ponderar sobre os autatributos e habilidades capazes de dinamizar a interassistência; a reciclagem existencial eliminando os surtos de imaturidade; a emocionalidade embotando o discernimento; as atitudes impensadas gerando acidentes de percurso;
o autesforço na alavancagem da proéxis pessoal; a harmonização pessoal inspirando a assistência;
a autodeterminação no enfrentamento das crises de crescimento; a compreensão e superação de
trafares favorecendo o exemplarismo pessoal; a otimização das recins possibilitando os ajustes na
proéxis; a homeostase holossomática provocada pela recin; a manutenção da autolucidez na vida
cotidiana; a efetivação das autoconquistas evolutivas no compléxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentabilidade
energética impulsionando o parapsiquismo; a percepção reflexiva da sinalética energética alavancando a proéxis; a autovigilância energética ininterrupta; as reciclagens parapsíquicas pessoais;
a evolução da minipeça lúcida na estrutura do maximecanismo interassistencial; o autocompro-
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metimento multidimensional; a autodiposição em receber as inspirações extrafísicas; o epicentrismo consciencial; os extrapolacionismos parapsíquicos pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão–retilinearidade pensênica; o sinergismo
autorganização-autodiscernimento; o sinergismo reflexão-vontade-determinação.
Principiologia: o princípio de refletir antes de agir; o princípio de refletir sobre o comportamento do outro; o princípio de pensar bem do outro; o princípio do livre arbítrio; o princípio da liberdade; o princípio do exemplarismo pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a autorreflexão.
Teoriologia: a teoria dos veículos de manifestação da consciência; a teoria da multidimensionalidade; a teoria da serialidade multiexistencial.
Tecnologia: a técnica do registro sistemático dos fenômenos parapsíquicos; a técnica da
análise-síntese; a técnica da heterocrítica; a técnica da autavaliação pessoal; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico potencializador da dinâmica evolutiva
pessoal e grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico
da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Policarmologia.
Efeitologia: o efeito da autorreflexão na cosmovisão pessoal; os efeitos recicladores da
autorreflexão; os efeitos da autorreflexão favorecendo a linearidade autopensênica; os efeitos da
Higiene Consciencial na manutenção dos pensenes sadios; os efeitos positivos do esclarecimento
da tares; o efeito profilático do estado vibracional; os efeitos das ideias inatas alavancando
o processo evolutivo; a maturidade da consciência enquanto efeito da autorreflexão conquistada.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo desassédio mentalsomático; a geração
de neossinapses alavancadoras da proéxis.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-análise-ação; o ciclo dessoma-intermissão-ressoma;
o ciclo autesforço-sustentação-domínio; o ciclo autanálise-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase
acabativa da proéxis.
Enumerologia: a autorreflexão para a conquista da ortopensenidade; a autorreflexão
para a conquista do autodiscernimento; a autorreflexão para a conquista da proéxis; a autorreflexão para a conquista do CPC; a autorreflexão para a conquista da maturidade; a autorreflexão
para a conquista do equilíbrio homeostático; a autorreflexão para a conquista da autoconfiança.
Binomiologia: o binômio tenepessista-amparador; o binômio reflexão-irreflexão; o binômio consciência-holossoma; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio refletir
antes–expor depois; o binômio esforço-conquista; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio constância-persistência.
Interaciologia: a interação autorreflexão periódica–recin constante; a interação autorganização-autodeterminação-autodiscernimento; a interação autorreciclagem-autolucidez.
Crescendologia: o crescendo autovivência-autorreflexão-neoideia; o crescendo autopesquisa-autodiagnóstico-autocura; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo
EV-tares-tenepes-ofiex; o crescendo saber acadêmico–saber enciclopedista.
Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-análise-ação; o trinômio autolucidez-autocognição-autodiscernimento; o trinômio motivação-esforço-perseverança.
Polinomiologia: o polinômio recolhimento-reflexão-inspiração-realização; o polinômio
vontade-intenção-decisão-ação.
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Antagonismologia: o antagonismo conscin reflexiva / conscin irreflexiva; o antagonismo pensenes sadios / pensenes patológicos; o antagonismo afetividade real / afetividade idealizada; o antagonismo atitude cosmoética / atitude anticosmoética; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo abertismo
consciencial / fechadismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de as ferramentas virtuais provocarem a concentração, mas
impedirem a autorreflexão.
Politicologia: a intelectocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço aplicada à autorreflexão; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a conviviofilia; a pensenofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: as fobias inibidoras da autorreflexão.
Sindromologia: a luta contra a síndrome da distorção imaginativa.
Maniologia: o autodescarte das manias em geral.
Mitologia: o mito da mudança de patamar evolutivo sem autorreflexão; o mito de quem
pensa muito esquenta a cabeça e enfraquece o cérebro.
Holotecologia: a pensenoteca; a consciencioteca; a recexoteca; a experimentoteca;
a evolucioteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Neopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Materpensenologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Autoparapercepciologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin assistencial; a dupla 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 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 completista; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autorreflexor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autorreflexão conquistada mínima = a condição de a conscin refletir sobre si mesma, levando em conta primordialmente os fatos intrafísicos vivenciados; autorreflexão
conquistada máxima = a condição de a conscin refletir sobre si mesma, levando em conta primordialmente os parafatos extrafísicos vivenciados.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da pensenização; a cultura da
cosmoeticidade; a cultura conscienciológica.
Autopesquisologia. Considerando o universo da Neopensenologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 5 condições pessoais básicas para gerar e manter a linearidade da autorreflexão da conscin lúcida:
1. Autodiscernimento: a capacidade pessoal superior de compreender situações com
clareza e exatidão.
2. Introspecção: a experiência intraconsciencial de a conscin voltar-se para dentro de si,
sendo a pesquisadora da própria essência consciencial.
3. Racionalização: a teática de expor ordenadamente os argumentos de modo lógico
e racional.
4. Retilinearidade: a habilidade de manter a retilinearidade autopensênica sem desvios,
priorizando sempre o relevante e o útil.
5. Sustentabilidade: a manutenção equilibrada das autopesquisas e da própria condição
energética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorreflexão conquistada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acronologia da recin: Autotaquicogniciologia; Neutro.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodialética evolutiva: Autorrecexologia; Neutro.
04. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
06. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
07. Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
08. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
09. Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
10. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
11. Silêncio autesclarecedor reativo: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Solidão profícua: Autoconviviologia; Homeostático.
14. Solilóquio: Autopensenologia; Neutro.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

A AUTORREFLEXÃO CONQUISTADA PELA CONSCIN LÚCIDA RESULTA DO EMPREGO DA VONTADE, AUTODISCERNIMENTO E INTENÇÃO COSMOÉTICA, COMPONDO A BASE DO NÍVEL TEÁTICO DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA (IE).
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância da autorreflexão
conquistada, sincera e profunda no combate aos surtos de imaturidade? Já empregou alguma técnica de autorreflexão?
Bibliografia Específica:
1. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 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.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2007; páginas 113 a 227.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia ; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 373 a 382.

J. S.
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AUTORREFLEXÃO DE 5 HORAS
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorreflexão de 5 horas é a técnica de a conscin lúcida se dispor a recolher-se em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem portar ou efetuar quaisquer
anotações, e refletir profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento
evolutivo e da reciclagem existencial, durante 5 horas consecutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo reflexão deriva do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”,
de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo cinco provém do idioma Latim Vulgar, cinque,
adaptado do idioma Latim Clássico, quinque, “cinco”. Surgiu no Século XIII. A palavra hora
vem do idioma Grego, hora, “período de tempo; qualquer divisão de tempo; tempo; duração de
1 dia, uma noite, 1 mês, ou 1 ano; estação de tempo; razão; idade”, através do idioma Latim, hora, “hora; duração; época”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Imersão reflexiva por 5 horas. 02. Técnica da reflexão prolongada.
03. Solilóquio prolongado. 04. Reflexão sobre si mesmo. 05. Meditação holofilosófica. 06. Introspecção prolongada. 07. Sessão de autocriticismo. 08. Sensatez pessoal. 09. Autoperspicácia.
10. Vida humana organizada.
Neologia. As 3 expressões compostas autorreflexão de 5 horas, autorreflexão de 5 horas
elementar e autorreflexão de 5 horas avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 01. Autoirreflexão permanente. 02. Alienação consciencial. 03. Vida
humana desorganizada. 04. Autoimperspicácia. 05. Ingenuidade pessoal. 06. Insensatez pessoal.
07. Credulidade pessoal. 08. Acriticismo pessoal. 09. Robotização existencial (robéxis).
10. Autovitimização do porão consciencial.
Estrangeirismologia: a pesquisa do status quo atual dos recursos tecnológicos empregados.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoconscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reflexão consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os autopensenes magnos; a linearidade autopensênica; o fato inafastável de os autopensenes somente se
aperfeiçoarem por meio das autorreflexões; a fase da repensenização.
Fatologia: a autorreflexão de 5 horas; a autorreflexão prolongada; a autorreflexão
racional demorada; a autorreflexão silenciosa; a reflexão autocrítica demorada; a autorreflexão
lógica periódica; a reflexão pessoal sem anotações; a imersão refletiva prolongada; o período da
revisão das ideias; as reavaliações pessoais; o poder das neoideias libertárias; a reflexão pessoal
do fim de semana; o balanço do autodesempenho proexológico; os atributos intraconscienciais;
a vontade como sendo o maior poder pessoal; a autoconcentração mental; a focagem intraconsciencial no megafoco momentoso; o exercício do aperfeiçoamento da memória pessoal; o enriquecimento dos dicionários cerebrais; o balanço mentalsomático da Cosmoética; o inventário do
emprego da bússola intraconsciencial; a pesquisa intraconsciencial das ideias originais em desenvolvimento; a aferição da atual autoconsciência política; as possíveis correções de rota necessárias na atualidade; o nível satisfatório da ousadia evolutiva pessoal; a pesquisa da qualidade
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dos próprios relacionamentos grupais; o levantamento da qualificação do círculo de relações
sociais; a possibilidade dos cortes de excessos diversos; o andamento atual da megagescon
pessoal; a estratégia e a logística autoproexológica para os próximos meses; o balanço realista do
nível cosmoético pessoal; a verificação do nível satisfatório dos próprios esforços em andamento;
o inventário da interassistencialidade pessoal; o autodesassédio mentalsomático; a autopesquisa
ininterrupta; a câmara de autorreflexão; o autodiscernimento da bússola intraconsciencial; a maturidade evolutiva; os momentos críticos de recolhimento íntimo; o confronto entre o mês passado
e o próximo mês; o processo fértil da autorreflexão; a autorreflexão superior às leituras; o consenso pessoal entre vontade e intencionalidade; a minimização dos conflitos intraconscienciais; as
prioridades cosmoéticas; o uso teático das disciplinas intracerebrais; a abertura intraconsciencial
para o compléxis; as neoideias; as neovertentes; as neoverpons; a consolidação da autorganização; o caminho da extinção da impulsividade; o trafor da reflexão a respeito do serenismo; os ganhos indiscutíveis das horas de reflexão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o balanço do autodesempenho parapsíquico; o balanço da assistência pessoal de amparador extrafísico; o balanço
da tenepes; a relação da conscin com próprio Curso Intermissivo (CI); a base intrafísica;
o transe parapsíquico de reflexão dinâmica; a reflexão quanto ao conteúdo da inspiração; o balanço mentalsomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da autopensenização sadia continuada.
Principiologia: o princípio da retilinearidade da pensenização; o princípio de pensenizar antes de falar; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática da Paracerebrologia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o balanço periódico do voluntariado pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo das neoideias.
Neossinapsologia: a lateropensenidade e as sinapses livres.
Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: a autorreflexão pensênica; a autorreflexão profunda; a autorreflexão
existencial; a autorreflexão cosmoética; a autorreflexão evolutiva; a autorreflexão proexológica;
a autorreflexão disciplinada. A liberdade de pensenizar; a análise reflexiva; as asas do pensamento; o ato de pôr a mão na consciência; o frigir os miolos; a ação de dar tratos à imaginação; a entrada na razão.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio Opciologia-Decidologia.
Interaciologia: a interação racionalidade-autexposição; a interação dinâmica operativa–câmara de autorreflexão; a interação análises-sínteses.
Crescendologia: o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; o crescendo autorreflexão
de minutos–autorreflexão de horas; o crescendo retroideias-neoideias.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo racionalidade
/ emocionalidade; o antagonismo autorreflexão / autoirreflexão.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
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Filiologia: a neofilia; a recexofilia.
Holotecologia: a recexoteca; a criticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca;
a cognoteca; a conscienciometroteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autopensenologia; a Autocriticologia; a Autoprofilaxia; a Autorrecexologia; a Experimentologia;
a Heuristicologia; a Autoproexologia; a Terapeuticologia; a Politicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade sem reflexão íntima; 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 sapiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
autorreflexor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreflexão de 5 horas elementar = a inicial, da conscin jovem, caloura, ainda superficial, tateante e monovisual; autorreflexão de 5 horas avançada = a madura, da
conscin veterana, experiente, mais profunda, abrangente e cosmovisiológica.
Culturologia: a cultura da Autorrecexologia.
Experimentologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 observações técnicas de autorreflexão de 5 horas:
01. Conscin: a pessoa sinceramente interessada em evoluir consciencialmente.
02. Dia da semana: o ideal é o domingo sem nenhum compromisso.
03. Horário: o ideal é das 7 às 12 horas, depois do terceiro sono.
04. Isolamento: o ambiente sem quaisquer instrumentos de ligação com o exterior.
05. Holopensene: o ideal é o ambiente permanentemente silencioso.
06. Local: o ideal é a base intrafísica energeticamente blindada ou amparoporto.
07. Temática inicial: o assunto sério mais postergado até o momento.
08. Relaxe: o ideal é, de início, empregar a técnica da relaxação muscular progressiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

4010

09. Estado vibracional: o ideal é promover o EV antes, durante e após a autorreflexão
prolongada.
10. Periodicidade: o ideal é autorreflexão prolongada mensal.
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 autorreflexão de 5 horas, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

A AUTORREFLEXÃO DE 5 HORAS É INSTRUMENTO
TÉCNICO, INTERATIVO, EFICAZ E INDISPENSÁVEL PARA
A CONSCIN LÚCIDA EXPANDIR AS CONQUISTAS INTRACONSCIENCIAIS EM TODAS AS DIREÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cogitou alguma vez se dedicar a algum tipo de
reflexão mais duradoura? Você admite extrair algum benefício pessoal de tal técnica?
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DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
(PARAPEDAGOGIA)

NA

I. Conformática
Definologia. A autorreflexão na docência conscienciológica é o ato mentalsomático, crítico, parapedagógico e autopesquisístico de o(a) professor(a) de Conscienciologia buscar compreender a prática docente com o objetivo de qualificar a tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo reflexão deriva do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”,
de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo docência vem igualmente do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; indicar; dar a entender”. Surgiu no Século XX. A palavra consciencia provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Solilóquio sobre a docência conscienciológica. 2. Ponderação na docência conscienciológica. 3. Introspecção na docência conscienciológica. 4. Avaliação da docência conscienciológica. 5. Autoconscientização na docência conscienciológica. 6. Prática crítico-reflexiva na docência conscienciológica.
Neologia. As duas expressões compostas autorreflexão inicial na docência conscienciológica e autorreflexão avançada na docência conscienciológica são neologismos técnicos da
Parapedagogia.
Antonimologia: 1. Irreflexão docente. 2. Incompetência docente. 3. Repetição antididática. 4. Inabilidade reflexiva docente. 5. Imprudência didática. 6. Ansiosismo docente; precipitação docente. 7. Incoerência docente. 8. Negligência docente.
Estrangeirismologia: o self-reflection process on the teaching practice; a expressão internal state of awareness; as contribuições do reflective practitioner; os conceitos reflection-in-action, reflection-on-action, reflection on reflection-in-action trazidas pelo educador estadunidense Donald Alan Schön (1930–1997).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autorreflexão docente: conscientize-se.
Coloquiologia. Eis 5 expressões populares relacionadas à ideia de êxito nas autorreflexões: agora ficou claro; entendi; eu tive uma grande sacação; eureca; caiu a ficha.
Citaciologia: – A autorreflexão é percepção sensível e emancipação, compreensão imperativa e libertação da dependência dogmática numa mesma experiência (Jürgen Habermas,
1929–). A sabedoria começa na reflexão (Sócrates, 470–399 a.e.c.). Quem sabe faz. Quem compreende ensina (Lee Shulman, 1938–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal parapedagógico; a recuperação de cons magnos
ampliando a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os embriopensenes; a embriopensenidade; os enciclopensenes; a autorreflexão alimentando
a enciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o resgate de genopensenes;
a genopensenidade; o acesso aos heredopensenes; a ampliação da heredopensenidade; o enriquecimento dos lexicopensenes; a lexicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a vivência dos nexopensenes; a nexopensenidade; a linearidade autopensênica; o fato inegável de
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a autopensenidade e a autoconsciencialidade somente se aperfeiçoarem por meio das autorreflexões; a vivência na prática dos praxipensenes; a praxipensenidade; a necessidade dos raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; a possibilidade de sumopensenes; a sumopensenidade; a inevitabilidade dos tecnopensenes; a tecnopensenidade; o holopensene da reflexão crítica docente; os
autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a reconstrução pensênica.
Fatologia: a autorreflexão na docência conscienciológica; a autorreflexão crítica; a reflexividade; o pensamento crítico; o ato de pensar sobre as leituras, as conversas e as vivências;
a evitação da simples reprodução de conteúdo lido ou escutado; a verdadeira compreensão de
conceitos e fatos apresentados nas aulas; o método crítico de autaprendizagem didática; a reciclagem intraconsciencial a partir das autorreflexões docentes; a volição; a disciplina e organização pensênica; a introspecção; o insight; a autorregulação; a aquisição de novas ideias; as verpons; o confronto com as ideias fossilizadas da própria pessoa; a educação reflexiva; a formação
reflexiva de professores; a evitação da racionalidade técnica no ensino; a concepção parepistemológica da práxis parapedagógica; o pensamento reflexivo; o estudo teático do processo ensino-aprendizagem; a indagação; o questionamento; o debate; a promoção da autorreflexão no corpo
discente; a autopesquisa docente; a autopesquisa intraconsciencial; o autenfrentamento; a lógica;
a metarreflexão; o conhecimento tácito; a experiência docente; a incerteza e a ignorância no papel
de molas propulsoras da autorreflexão; a humildade para reconhecer o erro ou a ignorância;
o desejo de aprender; a análise; a síntese; a conclusão temporária; a solução para o problema; as
extrapolações mentaissomáticas; a autonomia docente; a teática docente; o exemplarismo pessoal;
a flexibilidade do(a) professor(a); o questionamento sadio; o aprendizado para toda a vida; a reciclagem da própria prática docente; o desenvolvimento da competência parapedagógica crítico-reflexiva; a vivência do paradigma consciencial; a expansão mentalsomática; o autesclarecimento
provocado pelo conteúdo apresentado nas aulas, debates e palestras conduzidas pelos(as) professorandos(as) nas aulas de estágio nos cursos para formação de professores da Reaprendentia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapreceptoria
à professor(a) reflexivo(a); a extrapolação parapsíquica no momento da autorreflexão docente;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autodesassédio mentalsomático; os eventos parapsíquicos; os parafatos da Parapedagogia; as interpretações geradas pelas vivências parapsíquicas
em sala de aula; o parafato determinando a parapesquisa; o puzzle parapedagógico multidimensional para a autopesquisa do(a) professor(a); o escrutinamento da realidade dos parafatos apresentados; a constante curiosidade mentalsomática quanto aos parafenômenos; a holomaturidade consciencial de admitir a ignorância sobre parafenômenos diversos e a busca pela compreensão; a comunicação mental ou telepatia interdimensional; o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a paraverpon; a recuperação de cons magnos; a conexão com estudos realizados nas disciplinas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o acesso à holomemória; o acoplamento com amparadores
extrafísicos de função e o amparador pessoal; o omniquestionamento; a cosmovisão sobre a realidade consciencial do(a) professor(a) reflexivo(a); a compreensão do nível de autolucidez multidimensional e holobiográfica; o esquadrinhamento dos parafatos intermissivos e multiexistenciais
relacionados ao professor ou à professora; a ampliação dos dicionários cerebrais e paracerebrais;
o exemplarismo da postura reflexiva adotada em sala de aula perante as consciexes paradiscentes
do atual Curso Intermissivo; a conexão paracérebro-paracérebro do(a) professor(a)-conscin com
o(a) parapreceptor(a)-consciex; a autotares potencializada pela atuação dos amparadores de função; as autorreflexões desencadeadas pela assimilação energética; a conexão com os amparadores
extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo problema–curiosidade–ampliação de conceitos; o sinergismo das autorreflexões ininterruptas; o sinergismo reeducaciológico do ensinar para aprender; o sinergismo das autorreflexões coletivas; o sinergismo preceptoria-parapreceptoria; o si-
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nergismo do raciocínio crítico aplicado à resolução de problemas, conflitos e conceitos equivocados; o sinergismo do autesclarecimento através dos autoquestionamentos sobre o conteúdo
a ser ensinado pelo(a) professor(a); o sinergismo das crises positivas geradas em sala de aula.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao questionamento de tudo já
conhecido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do aprender fazendo; o princípio do aprender a refletir refletindo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio
da teaticidade; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio teático da perserverança
autopesquisística; o princípio da qualificação pensênica; o princípio da formação docente continuada; o princípio da coerência consciencial.
Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) através das autorreflexões docentes diuturnas; o código pessoal de priorização evolutiva; o código de Ética Profissional; o código da pesquisa pessoal.
Teoriologia: a teoria do aprendizado ad infinitum; a reciclagem intraconsciencial através da revisão e atualização das teorias e práticas de retrovidas (retroteáticas); a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da autocoerência; a teoria parepistêmica da práxis parapedagógica aplicada à autoformação continuada do(a) professor(a); a teoria linguística; a teoria da argumentação; a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da polimatia no papel de
facilitadora das autorreflexões; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão docente; a técnica de preenchimento do instrumento de autavaliação formativa respondido pelo(a) professorando(a) no Curso para Formação
de Professores de Conscienciologia da Reaprendentia; a técnica das perguntas abertas; a técnica
das perguntas provocadoras do mentalsoma; a técnica da maiêutica autoquestionadora; a técnica da curiosidade mentalsomática; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica
da circularidade; a técnica do parafraseamento; a técnica da anatomização do conhecimento;
a técnica do esquadrinhamento das ideias; as paratécnicas didáticas e pedagógicas antes, durante e depois das aulas.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado tarístico na docência
conscienciológica; o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
o paravoluntariado assistencial em tempo integral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico docente; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da argumentação mentalsomática.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível dos Educadores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia.
Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal; os efeitos da rotina útil
na autorreflexão docente no dia a dia fora e dentro da sala de aula; os efeitos automotivacionais
na aquisição do hábito da autorreflexão docente; o efeito positivo da reeducação consciencial;
os efeitos duradouros de satisfação e euforin na compreensão de verpons apresentadas pelo docente; os efeitos de satisfação pessoal causados pela ampliação da autoconsciencialidade e da
autoconscientização multidimensional (AM); os efeitos do autodesassédio mentalsomático no estudo, explicação e compreensão dos conceitos estudados e apresentados; os efeitos da segurança
na exposição do conteúdo em sala de aula consolidados pela experiência docente da autorreflexão madura.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das autorreflexões docentes; o resgate de retrossinapses através da evocação de holopensenes e temáticas educacionais; a reciclagem de retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as paraneossinapses intermissivas; as
neossinapses docentes; o raciocínio crítico-reflexivo gerador de neossinapses; as neossinapses
sobre autorreflexão docente.
Ciclologia: o ciclo da autovivência teoria-prática; o ciclo do estudo crítico-reflexivo
autoconsciente ler-refletir-recodificar-apresentar-debater-concluir; o ciclo análise-síntese; o ci-
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clo retroalimentador das autorreflexões docentes; o ciclo ideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo
problematização-autorreflexão-conceituação; o ciclo reflexão para a ação–reflexão na ação–
–reflexão sobre a ação; o ciclo ação-fato-reflexão-interpretação-conceituação-confirmação ou
refutação; o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica.
Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio autorreflexão–racionalidade crítica;
o binômio autorreflexão–ampliação da cosmovisão; o binômio aluno(a)-professor(a); o binômio
admiração-discordância; o binômio análise-síntese; o binômio dedução-indução; o binômio senso comum–reflexão; o binômio reprodução-reflexão; o binômio ação-reflexão; o binômio conteúdo-forma; o binômio reflexão individual–reflexão coletiva; o binômio formação inicial–formação
continuada.
Interaciologia: a interação autorreflexão diuturna–ampliação da inteligência evolutiva;
a interação da realidade consciencial do(a) professor(a) com a dos alunos; a interação mentalsomática conhecimento velho–conhecimento novo; a interação do(a) professor(a) com os diferentes artefatos do saber; a interação do(a) professor(a) com os discentes e paradiscentes; a interação professor(a)-parapreceptor(a).
Crescendologia: o crescendo minirreflexões docentes–megarreflexões docentes; o crescendo evolutivo da autoconscientização multidimensional; o crescendo aula expositiva tradicional–aula expositiva dialogada; o crescendo tacon-tares; o crescendo Pedagogia-Parapedagogia;
o crescendo professor(a) replicador(a) de conteúdo–professor(a) agente retrocognitor(a); o crescendo professor(a) de Conscienciologia–Parapedagogo; o crescendo neofobia–neofilia docente;
o crescendo homeostático da comunicabilidade docente; o crescendo reflexão individual–reflexão coletiva.
Trinomiologia: o trinômio abertismo consciencial–maturidade consciencial–automotivação; o trinômio autorreflexão-autocompreensão-autorregulação; o trinômio fazer-refletir-concluir; o trinômio apresentação-argumentação-consenso.
Polinomiologia: o polinômio parapedagógico discente-paradiscente-preceptor-parapreceptor; o polinômio autoquestionamento-autorreflexão-autocompreensão-autoposicionamento;
o polinômio palavra-sintagma-oração-frase; o polinômio ouvir-pensar-responder-paraperceber;
o polinômio livro-estudo-reflexão-exposição; o polinômio estudo-reflexão-escrita-defesa.
Antagonismologia: o antagonismo docente teoricão / docente teático; o antagonismo
docente prisioneiro do conteúdo / docente livre para refletir; o antagonismo reflexão / irreflexão;
o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo sujeito / objeto; o antagonismo conteúdo
impensado / conteúdo refletido; o antagonismo dogma / verpon; o antagonismo zona de conforto
/ zona de desconforto.
Paradoxologia: o paradoxo autonomia docente–interdependência com os amparadores.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a lucidocracia; a verponocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis da lógica; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à aquisição
e construção de neoconhecimentos e neoverpons; as leis da reeducação consciencial; as leis do
parapsiquismo na atuação direta com os amparadores de função.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a criticofilia; a logicofilia; a metodofilia; a raciocinofilia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a teaticofilia; a argumentofilia.
Fobiologia: a neofobia; a superação da descrenciofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a bibliofobia; a leiturofobia; a teaticofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da insegurança; a superação da síndrome do ansiosismo; o descarte da síndrome da mentira; a remissão da síndrome do perfeccionismo; a luta
contra a síndrome da impulsividade.
Holotecologia: a teaticoteca; a pedagogoteca; a didaticoteca; a lexicoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a criticoteca; a filosofoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapedagogia; a Pedagogia; a Paradidaticologia; a Didaticologia; a Reeducaciologia; a Linguística; a Parapercepciologia; a Cogniciologia; a Refutaciologia;
a Autodiscernimentologia; a Paraprocedenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o corpo docente da Conscienciologia; a conscin interessada na docência
conscienciológica; a conscin lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o professor reflexivo; o professor; o professorando; o parapedagogo;
o educador; o educando; o semperaprendente; o reeducador; o agitador de neoideias; o epicon
lúcido.
Femininologia: a professora reflexiva; a professora; a professoranda; a parapedagoga;
a educadora; a educanda; a semperaprendente; a reeducadora; a agitadora de neoideias; a epicon
lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens paedagogus;
o Homo sapiens parapaedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorreflexão inicial na docência conscienciológica = o exercício inicial
da criticidade e reflexão sobre o conteúdo a ensinar; autorreflexão avançada na docência conscienciológica = o exercício qualificado de criticidade e reflexão através da compreensão teática
do conteúdo explicado e consequente criação de neoverpons.
Culturologia: a cultura científica; a cultura reflexiva; a cultura da associação de ideias;
a cultura parapsíquica; a cultura conscienciológica; a cultura multidimensional; a cultura da
Verponologia; a evitação da cultura da preguiça mental; o combate à cultura do jeitinho brasileiro na apresentação do conteúdo; o descarte da cultura da irreflexão.
Questionamento. A experiência por si só não ensina, não é formadora se não refletimos
sobre os fatos vivenciados. O educador e filósofo estadunidense John Dewey (1859–1952) argumentava: “quando se afirma que o professor tem 10 anos de experiência, dá para dizer que ele
tem 10 anos de experiência ou que ele tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes”. A experiência
por si só pode ser mera repetição. Embora seja extremamente importante, só se transforma em conhecimento através da análise autorreflexiva sistemática e crítica das práticas.
Taxologia. Sob a ótica da Parapedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 ganhos para o(a) professor(a) de Conscienciologia ao adquirir o hábito de realizar a autorreflexão
docente na práxis parapedagógica:
01. Abertismo consciencial: os autoquestionamentos promovendo aprendizagem.
02. Antidispersividade: o foco constante nas autorreflexões.
03. Antidogmatismo: a compreensão de o conhecimento estar sempre em construção.
04. Aquisitividade: a obtenção de conhecimentos evolutivos e esclarecedores.
05. Argumentação: a aquisição do hábito de sempre refletir para melhor argumentar.
06. Assertividade: a segurança e firmeza nas afirmações feitas.
07. Autocapacitação contínua: a condução à autopesquisa e reciclagens docentes.
08. Autocientificidade: a investigação diuturna do conteúdo a ser ensinado qualificando a autoconsciencialidade.
09. Autocoerência: o posicionamento coerente sobre o conteúdo estudado para ensinar.
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10. Autocognição: a maior compreensão dos conceitos conscienciológicos.
11. Autoconfiança: a conquista da confiança para a tares em sala de aula.
12. Autoconscientização multidimensional: a ampliação do nível de lucidez.
13. Autocosmoeticidade: a evidência das falhas na compreensão de conceitos e traços
conscienciais, demandando paciência e autorrespeito.
14. Autocrítica: o aumento no nível de criticidade e a vontade de entender lacunas do
conhecimento a ensinar para se autoqualificar.
15. Autodesassédio mentalsomático: as autorreflexões constantes sobre as neoverpons
da Conscienciologia já são, em si, processo de autodesassédio mentalsomático.
16. Autodiscernimento: a clareza e exatidão das situações e conceitos ajudando nas
avaliações e autoposicionamentos.
17. Autonomia compartilhada: a melhor compreensão do trabalho ombro a ombro
com os amparadores extrafísicos.
18. Autonomia docente: a aquisição de conhecimento e ferramentas de aprendizagem
facilitando e agilizando a própria formação continuada.
19. Autopesquisa ininterrupta: o aproveitamento do material autopesquisístico à disposição.
20. Autoquestionamento constante: a geração de omniquestionamentos a partir da ampliação do maior conhecimento sobre o conteúdo ensinado e a própria realidade intraconsciencial.
21. Autotares: as oportunidades para a realização da autorreeducação consciencial.
22. Captação extrafísica: a melhora na compreensão das ideias transmitidas pelos amparadores extrafísicos.
23. Competências parapedagógicas: a qualificação e o aprimoramento de saberes
e habilidades docentes.
24. Compreensibilidade: a ampliação da capacidade de auto e heterocompreensão.
25. Comunicabilidade: a melhora da compreensão conceitual ajudando na qualificação
da explicação didática.
26. Enriquecimento: a potencialização da fluidez no ensino; o(a) docente já não se
prende tanto ao texto lido e estudado e sim às autorreflexões.
27. Estudos parepistemológicos: a anatomização e compreensão mais detalhada do
processo docente.
28. Exemplarismo pessoal: as posturas e atitudes de quem reflete ensinam por si.
29. Força presencial: a catalização da performance docente motivada pela autoconfiança nos achados pessoais.
30. Heterocrítica: o aprimoramento do nível de heterocrítica do(a) professor(a).
31. Heterodesassédio: a conquista de novas informações e segurança ajudam a esclarecer e desassediar outras consciências.
32. Ideias inatas: o resgate de ideias do Curso Intermissivo.
33. Interassistencialidade: a apreensão de estratégias didáticas para facilitar a compreensão e o aprendizado do corpo discente.
34. Investimento dos amparadores: a autoqualificação abrindo espaço para a heteroqualificação dos amparadores extrafísicos.
35. Neofilia: o aumento de interesse pelo novo ou pela informação mais atualizada.
36. Neoverpons: as reflexões mentaissomáticas gerando neoideias.
37. Observação aguçada: o desenvolvimento de senso mais apurado sobre fatos e parafatos relacionados à aula.
38. Ortopensenidade: o uso consciente das autorreflexões para refinar a ortopensenidade.
39. Profissionalização: a compreensão da importância de se ter maior comprometimento no voluntariado docente.
40. Qualificação do confor: a postura intraconsciencial inevitável de ficar mais ciente
e exigente em relação ao confor a ser ensinado.
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41. Recins catalizadoras: as conclusões reflexivas gerando mudanças e novos posicionamentos.
42. Responsabilidade: o aumento da responsabilidade, pois compreende melhor a seriedade e importância dos conteúdos ensinados.
43. Retratabilidade: o aproveitamento das oportunidades em sala para fazer retratações
pessoais.
44. Tares: o fato de quanto mais esclarecido estiver o(a) docente, mais capacitado estará para esclarecer o corpo discente e paradiscente.
45. Teaticidade: a instrumentalização e o enriquecimento da teática docente.
Caracterologia. Pelos critérios da Parapedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23 atributos, qualidades ou faculdades da consciência contribuindo para a prática da autorreflexão na docência do professor ou da professsora de Conscienciologia:
01. Acalmia mental: para refletir com equilíbrio e serenidade, sem pressa.
02. Atenção dividida: para ponderar em sala de aula enquanto leciona ou responde às
perguntas do corpo discente.
03. Autenfrentamento: para mudar posturas e conceitos, caso seja necessário.
04. Autodisciplina: para criar metodologia facilitando as autorreflexões.
05. Autorganização: para registrar conclusões e compará-las a outras.
06. Concentração: para focar a atenção na compreensão de determinado tópico por longo tempo quando necessário.
07. Criatividade: para pensar sobre o impensado até então.
08. Curiosidade sadia: para alimentar a autorreflexão e nunca estar satisfeito com
o óbvio.
09. Despojamento: para entregar-se ao exercício da autorreflexão sem medos.
10. Estratégia de estudo: para alimentar as autorreflexões.
11. Flexibilidade: para se permitir ver a mesma questão de diferentes ângulos.
12. Inquietação docente: para não dogmatizar o conhecimento adquirido.
13. Inteligência evolutiva: para procurar compreender cosmovisiologicamente o tema
em questão.
14. Inteligência interpessoal: para trocar informações com outras pessoas e assim expandir a própria compreensão do tema.
15. Intenção cosmoética: para inferir conclusões buscando a autevolução e não o ataque ao próximo.
16. Maturidade consciencial: para aceitar e refletir sobre opiniões diferentes daquelas
defendidas pelo(a) próprio(a) professor(a).
17. Observação: para extrair informações prioritárias aos estudos sobre tudo e todos ao
redor.
18. Ousadia cosmoética: para discordar e propor ideias e conceitos novos.
19. Paciência: para refletir sobre a mesma ideia quantas vezes forem necessárias.
20. Parapsiquismo: para buscar inspirações e informações na multidimensionalidade
e junto aos amparadores.
21. Problematização: para não se acomodar e viver constantemente levantando questões (problematizar) sobre o conteúdo ensinado.
22. Raciocínio crítico: para anatomizar, logicamente, o máximo possível, o objeto da
reflexão.
23. Retilinearidade pensênica: para conseguir pensar de maneira linear e produtiva durante as autorreflexões, evitando perder-se em elucubrações desnecessárias.
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 autorreflexão na docência conscienciológica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
06. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
07. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
08. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
09. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
11. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
14. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

A AUTORREFLEXÃO NA DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA É ESSENCIAL PARA A QUALIFICAÇÃO DO PROFESSOR, POIS AMPLIFICA O CONHECIMENTO TEÁTICO
DOS FATOS E PARAFATOS RELACIONADOS À AULA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a prática da autorreflexão
docente nas aulas de Conscienciologia? Você já exercita essa prática nas aulas lecionadas? Qual
a frequência? Quais ganhos obteve até agora?
Bibliografia Específica:
1. Alves, Hegrisson Carreira; Parepistemologia da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Revista;
Anuário; Ano 1; N. 1; 45 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 3 a 22.
2. Schon, Donald Alan; Educando o Profissional Reflexivo: Um Novo Design para o Ensino e a Aprendizagem (A Reflective Practitioner); revisor Beatriz Vargas Dorneles; trad. Roberto Cataldo Costa; 256 p.; 2 partes; 12
caps.; 3 tabs.; 54 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2000; páginas 15 a 42.

H. C. A.
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AUTORREFLEXARIUM BOTÂNICO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Autorreflexarium Botânico é o jardim, parque, floresta ou bosque, propício a autoquestionamentos, autoinvestigações, solilóquios e autopensenizações evolutivas, não raro, favorecendo o aporte de neoideias reciclogênicas ou balsâmicas, anímicas ou inspiradas, tecnicamente utilizado pela conscin autopesquisadora, homem ou mulher, empenhada na ampliação da
Cosmovisiologia Pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo reflexão deriva do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”,
de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo botânico procede do idioma Grego, botanikós, “relativo a ervas, a plantas”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Refúgio natural autorreflexivo. 2. Ambiente botânico autorreflexivo.
3. Espaço natural de autorreflexão. 4. Laboratório de autorreflexão ao ar livre.
Neologia. As 3 expressões compostas Autorreflexarium Botânico, Autorreflexarium Botânico particular e Autorreflexarium Botânico público são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Autorreflexarium indoors. 2. Câmara de autorreflexão. 3. Ambiente
fechado autorreflexivo. 4. Bunker autorreflexivo.
Estrangeirismologia: a natura mater revisitada; o attachment à Natureza; o rapport autodesassediante interassistencial; o locus amoenus ideal; o hortus conclusus; o hortus deliciarium; o boschetto; o arboretum; o laburinthos; o pit stop autopensênico outdoors; o soliloquium
produtivo; a landscape proexogênica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às neoapreensões ideativas.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A natureza
ensina. Incorrompamos a natureza. Frutos têm raízes. Natureza: orquestra evolutiva. Reflexão:
refúgio consciencial. Reflexão: boa sementeira. Ilusão, não. Reflexão. Quem reflete, repensa. Reflexão: reordenação autopensênica. Desenvolvamos reflexões multidimensionais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreflexão; o holopensene pessoal da naturofilia; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a autopensenidade devassada pelas fitoenergias; o holopensene dos pré-humanos; a autopensenidade qualificada pela harmonia ambiental; a abertura crescente e qualificada de espaço autopensênico junto à Natureza.
Fatologia: o Autorreflexarium Botânico; o ambiente outdoors, natural ou planejado, farto em energias da Natureza; o hábito sadio da autorreflexão; a imersão no Verde fomentando
a policromia ideativa; a assimetria da Natureza gerando neorrebentos ideativos; a ausculta atenta
da Natureza; o fato de os primeiros jardins não terem sido feitos, mas “descobertos”; o spot
natural; a clareira na floresta; os riachos; os bosques; os parques; as florestas urbanas; a leitura
oportuna e profícua; a dosificação da autotares a partir da pergunta prioritária; a escolha do tema
autorreflexivo; a autopesquisa intransferível; a irresistibilidade da repetição das autexperimentações; a abordagem exitosa; a tentativa frustra; a dispersão ideativa; o hedonismo arraigado;
a dispersão contemplativa; a histórica relação Homem-Natureza; o cenário natural idílico; o san-
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tuário ecológico; o horto florestal; o jardim rústico; a Agricultura; o Paisagismo; a Civilizaciologia; a História dos jardins, nas diversas épocas e civilizações explicitando o Zeitgeist
fitoconviviológico; o fato de a estética sofisticada dos jardins monumentais poder inibir o usufruto dos mesmos; os jardins terapêuticos; o ideal dos sábios europeus no Século XVIII de realizar
o inventário do mundo; os jardins humanistas da Renascença; os jardins naturais da Grécia Antiga; os jardins da Academia de Platão (428–347 a.e.c.), os do Liceu de Aristóteles (384–322 a.e.c.)
e “O Jardim” de Epicuro (341–170 a.e.c.), em Atenas; a floresta amazônica; a mata atlântica;
o Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ; a floresta da
Tijuca, no Rio de Janeiro, RJ; o Parque Nacional do Iguaçu, PR; a fitoconvivialidade lúcida e profícua; o bálsamo intelectivo; a autotares dosificada; o rapport produtivo junto à diversidade dos
princípios conscienciais; os jardins das Cognópolis enquanto recantos holomnemônicos dos intermissivistas; a gratidão à Natureza exemplificada pela busca da autoqualificação consciencial em
prol da excelência interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autexperimentações bioenergéticas ao ar livre impelindo a consciência à vivência multidimensional lúcida; o revigoramento bioenergético; o ambiente impregnado de fitoenergias, geoenergias e hidroenergias
facilitando o aporte de energias balsâmicas; o fitoectoplasma ou ectoplasma botânico, vegetal, reparador; a fartura de energias possibilitando neomundividência; o utilitarismo evolutivo dos insights pontuais; a telepatia esclarecedora indicando novas apreensões evolutivas; a reciprocidade
assistencial; a paratutoria; os plantochacras; a abordagem cirúrgica e tarística do amparador extrafísico; a pletora de energias imanentes; a cornucópia de energias conscienciais homeostáticas;
a gratidão ao amparo extrafísico de função; a trilha fitoenergética; a câmara de autodesassédio;
a impregnação ortopensênica a partir da fitoconvivialidade multidimensional; o tenepessismo atuante; a vivência lúcida da solução parapsíquica; a discriminação profícua das fitoenergias interagindo com o holossoma; a irresistibilidade ao usufruto da homeostasia do fluxo do Cosmos na
interação junto à Natureza.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-Natureza-paracérebro; o sinergismo microcosmos–macrocosmos; o sinergismo Homem-Natureza; o sinergismo ectoplástico fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-zooenergias-hominenergias.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); a observação dos princípios conscienciais diversificados promovendo a autotares.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) expandido ao convívio com os
princípios conscienciais.
Teoriologia: a teoria da amparabilidade; a teoria da evolução.
Tecnologia: a técnica de assimilação simpática das energias (assim); a técnica da repetição paciente; a técnica do recolhimento íntimo; a técnica do autoimperdoamento; a técnica do
confor; a técnica do uróboro introspectivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labcon pessoal devassado.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Botânica;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito das energias imanentes (EIs) no energossoma; o efeito da mudança
de bloco pensênico; o efeito da permeabilidade energética na harmonia holossomática; os efeitos
restauradores e reparativos das EIs no holossoma; o efeito acolhedor da Botânica em humanos,
pré-humanos e consciexes; o efeito desassediador da contemplação da beleza e da harmonia na
paisagem natural; os efeitos renovadores das autorreflexões.
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Neossinapsologia: os elementos naturais favorecendo as neossinapses; a formulação de
perguntas indutoras da construção de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo primavera-verão-outono-inverno.
Enumerologia: a brisa autorreflexiva; a luz autorreflexiva; a fragância autorreflexiva;
a cor autorreflexiva; a correnteza autorreflexiva; a sibilação autorreflexiva; a parapercepção autorreflexiva. A observação; a atenção; a concentração; a comparação; a memória; a abstração;
a neoideia.
Binomiologia: o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio metafórico raiz cognitiva–fruto ideativo.
Interaciologia: a interação hidroenergias-fitoenergias-zooenergias-geoenergias; a interação EV–realinhamento das ECs; a interação Autorreflexarium Botânico–tenepes; a interação
vivência das formas da Natureza–qualificação dos conteúdos da consciência.
Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo expedições científicas–
–imersões holofilosóficas.
Trinomiologia: o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar.
Polinomiologia: o polinômio ar-água-terra-fogo; o polinômio soma-holochacra-psicossoma-mentalsoma em harmonia.
Antagonismologia: o antagonismo selva de pedra / selva nativa; o antagonismo jardim
natural / jardim artificial; o antagonismo paisagem natural–paisagem cultural (humanizada);
o antagonismo natural (o que acontece por si) / convencional (o de fabrico humano).
Paradoxologia: o paradoxo da autorreflexão; o paradoxo de a ampla diversidade biológica favorecer o megafoco autorreflexivo.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada às autopesquisas diuturnas.
Filiologia: a raciocinofilia; a autocriticofilia; a dendrofilia; a energofilia; a ornitofilia;
a ombrofilia; a biofilia; a hidrofilia; a naturofilia; a neofilia.
Fobiologia: a eliminação da fitofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo.
Holotecologia: a fitoteca; a geoteca; a hidroteca; a naturoteca; a harmonoteca; a proexoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autorreflexologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia; a Intrafisicologia; o Paisagismo; a Autodiscernimentologia; a Naturologia; a Harmoniologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin autodidata; a conscin enciclopedista; os devas.
Masculinologia: o intermissivista; o verbetógrafo; o autor; o articulista; o intelectual;
o enciclopedista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o professor; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o fitófilo; o biólogo; o naturalista; o paisagista; o botânico; o proexólogo; o conscienciólogo; o cognopolita.
Femininologia: a intermissivista; a verbetógrafa; a autora; a articulista; a intelectual;
a enciclopedista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a professora; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a fitófila a bióloga; a naturalista; a paisagista; a botânica; a proexóloga; a consciencióloga; a cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens herbarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Autorreflexarium Botânico particular = o recanto idílico do jardim residencial, de uso exclusivo da conscin autopesquisadora; Autorreflexarium Botânico público = o recanto idílico da floresta urbana, de uso coletivo, inclusive da conscin autopesquisadora.
Culturologia: a cultura da autorreflexão; a cultura da Mentalsomatologia; a Multiculturologia da Omniconviviologia.
Princípios. Conforme a Homeostaticologia, eis, em ordem alfabética, 10 princípios esclarecedores quanto às otimizações intraconscienciais passíveis de ocorrer ao pesquisador, homem ou mulher, durante ou após a fruição técnica e lúcida do Autorreflexarium Botânico:
01. Atração. O princípio da atração holossomática das energias imanentes.
02. Cinestesia. O princípio do movimento incessante das energias conscienciais.
03. Contágio. O princípio do contágio holossomático pelas energias do holopensene
circundante.
04. Imanência. O princípio da imanência das energias da água, terra e ar.
05. Interassistencialidade. O princípio da sincronicidade interassistencial.
06. Interpenetrabilidade. O princípio da interpenetrabilidade das energias imanentes.
07. Modulação. O princípio da transposição (modulação) energética interveicular.
08. Multidimensionalidade. O princípio da multidimensionalidade energética.
09. Transformação. O princípio da transformação das EIs em ECs.
10. Volição. O princípio da autovolição deflagadora.
Impacto. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 possíveis efeitos da vivência do Autorreflexarium Botânico no holossoma da conscin autopesquisadora, expostos pelos respectivos veículos de manifestação, na ordem alfabética, seguidos das especialidades convergentes para a Homeostasiologia Holossomática:
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Energossoma:
Acumulabilidade. Acúmulo e potencialização do estado vibracional (Energologia).
Autodesassedialidade. Desobstruções energéticas (Autodesassediologia).
Energossomaticidade. Dinamização de chacras específicos (Energossomatologia).
Intercomunicabilidade. Aumento de interação telepática (Energointeraciologia).
Parafenomenalidade. Incidência de parafenômenos incomuns (Extrapolacionismo-

logia).
6. Paraperceptibilidade. Agudização das autoparapercepções em geral (Autoparapercepciologia).
7. Receptividade. Recebimento de energias paraterapêuticas (Parabanhologia).
B. Mentalsoma:
1. Autoconfiabilidade. Potencialização da autoconfiança intelectual (Autocogniciologia).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cosmovisibilidade. Ampliação da cosmovisão pessoal (Cosmovisiologia).
Criatividade. Incidência de neoideias (Achadologia).
Flexibilidade. Aumento da flexibilidade mental (Abertismologia).
Mentalsomaticidade. Agudização dos atributos mentais (Atributologia).
Ortopensenidade. Limpidez autopensênica (Ortopensenologia).
Resolutividade. Encaminhamentos e resoluções intelectivas (Mentalsomatologia).

C. Psicossoma:
1. Acuidade. Identificação de travões emocionais prioritários a serem superados (Autocogniciologia).
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Afetividade. Aumento do autoafeto (Psicossomatologia).
Antiemocionalidade. Desintoxicação emocional (Equilibriologia).
Convivialidade. Diversificação do senso de convivialidade (Ortoconviviologia).
Felicidade. Ampliação da eutimia (Harmoniologia).
Fraternidade. Harmonização das emoções interpessoais (Homeostaticologia).
Positividade. Valorização de autotrafores (Traforologia).

D. Soma:
1. Adequabilidade. Autorganização e readequação somática (Autorganizaciologia).
2. Autoconsciencialidade. Aumento da autoconsciência somática (Intraconscienciologia).
3. Funcionalidade. Otimização da funcionalidade orgânica (Fisiologia).
4. Redutibilidade. Redução dos batimentos cardíacos e da pressão arterial (Equilibriologia).
5. Sanidade. Maior eliminação de toxinas (Profilaxiologia).
6. Seletividade. Valorização seletiva nutricional (Nutrologia).
7. Sensibilidade. Agudização proveitosa dos sentidos somáticos (Atributologia).
Ortoconvivialidade. O hábito saudável da vivência do Autorreflexarium Botânico pode
organizar e potencializar a vida multidimensional da conscin autopesquisadora, ao convergir e favorecer a harmonia consciencial e a convivência lúcida com o amparo extrafísico técnico de
função.
Sinergismo. A energias disponíveis em a Natureza dos arredores, podem ser melhor
aproveitadas, em primeiro lugar, em prol da Autassistenciologia e em seguida, a partir de omniquestionamentos ideativos pertinentes e transcendentes, a favor da Interassistenciologia.
Transcendência. Na atual vivência reeducativa terrena, em especial, na Cognópolis Foz
do Iguaçu, PR, vale ao intermissivista o empenho pela plena fruição da fartura de fitoenergias
(Extraconscienciologia), a fim de autoqualificar-se para a autovivência futura, evoluída (Intraconscienciologia), nas comunexes avançadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Autorreflexarium Botânico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
04. Bioenergotaxonomia: Energossomatologia; Neutro.
05. Botânica atrativa: Fitoconviviologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Devas: Perfilologia; Neutro.
08. Fitoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
09. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
12. Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
13. Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
14. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
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O AUTORREFLEXARIUM BOTÂNICO É DISPOSITIVO TÉCNICO ATRATOR DE ATRIBUTOS LATENTES DO PESQUISADOR PARAPSÍQUICO, DESVELANDO A AUTORREALIDADE
E DEPURANDO O NEOEGO DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui das benesses da Natureza em prol da Interassistenciologia Lúcida? Com qual frequência?
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 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 196, 256 e 298.
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AUTORREFRATARIEDADE À HETEROPERSUASÃO
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorrefratariedade à heteropersuasão é a resistência pessoal ao intuito
alheio de convencer, conquistada pela conscin, homem ou mulher, a partir do autocentramento sadio e da teática descrenciológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo refratário deriva do idioma Latim, refractarius, “refratário;
indócil”. Surgiu no Século XVIII. O segundo elemento de composição hetero procede do idioma
Grego, héteros, “outro, diferente”. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo persuasão provém do idioma Latim, persuasio, de persuasum, supino de persuadere, “persuadir;
convencer”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autoimpermeabilidade à heteropersuasão. 2. Autoblindagem à heteroinfluenciação. 3. Autoinabalabilidade ante a heteropressão persuasiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 39 cognatos derivados do vocábulo refratariedade: antirrefração; antirrefratar; antirrefratária; antirrefratário; antirrefratarista; antirrefrativa; antirrefratividade; antirrefrativo; antirrefrator; antirrefratora; autorrefração; autorrefratar;
autorrefratária; autorrefratário; autorrefratarista; autorrefrativa; autorrefratividade; autorrefrativo; autorrefrato; autorrefratometria; autorrefratométrica; autorrefratométrico; refração; refratar; refratária; refratário; refratarista; refrativa; refratividade; refrativo; refrato; refratometria; refratométrica; refratométrico; refratômetro; refrator; refratora; refratoscopia; refratoscópio.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrefratariedade à heteropersuasão, autorrefratariedade deficitária à heteropersuasão e autorrefratariedade superavitária à heteropersuasão são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Antonimologia: 1. Irresistência pessoal à heteropersuasão. 2. Tendência a deixar-se
convencer. 3. Propensão a deixar-se persuadir.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à imprescindibilidade da autocrítica para a autevolução.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Informemos,
evitando convencer. Convencimento: heterocolonização consciencial.
Coloquiologia: a capacidade de pensar com a própria cabeça; o ato de fazer ouvido de
mercador; a cautela de não emprenhar pelos ouvidos; o ato de não embarcar na lábia alheia;
a prudência de dormir com 1 olho aberto e o outro fechado; a postura de ficar com 1 pé atrás;
a habilidade de separar o joio do trigo.
Citaciologia: – O exemplo arrebata, o fato asfixia os argumentos: ninguém duvida (Honoré de Balzac, 1799–1850).
Proverbiologia. O poder da insistência expresso no aforismo: – Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Escanteiologia. No dia em que você admite algo fundamental, ou a condição consciencial que embasa a estrutura da sua evolução, aquilo se torna ponto pacífico para você. Contudo, não se pode vender isso para as pessoas, colocando a faca no peito delas. Temos de dar exemplo e oferecer gratuitamente as neoverpons sem imposição ou tentativa de persuasão”.
2. “Resenhologia. As falácias dos discursos religiosos, as preleções autoritárias e impositivas, as interpretações equivocadas, os evangelhos míticos contraditórios, as instituições assistencialistas e os métodos persuasivos anticosmoéticos da oratória atrofiadora da Inteligência Evolutiva (IE) são frutos da imaginação, dos desejos e dos interesses dos sectaristas que buscam ex-
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por verdades absolutas, a fim de institucionalizar e manter a dependência dos crentes, lavados cerebralmente, através da sedução, da tentação e da intimidação”.
3. “Taristicologia. No universo da Taristicologia, o ato da exposição das verpons úteis
à Humanidade, dispensa a persuasão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desconfiança cosmoética; o holopensene pessoal do omniquestionamento; o holopensene pessoal da dúvida sistemática; o holopensene da Autoconfianciologia; a blindagem quanto às intrusões pensênicas impositivas; a resistência cosmoética aos holopensenes esmagadores; o holopensene religioso; o holopensene militar; o holopensene da propaganda; os batopensenes; a batopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os
exopensenes; a exopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os autopensenes carregados no pen; a flexibilidade autopensênica; a Cosmoética
norteando os rumos da autopensenidade.
Fatologia: a autorrefratariedade à heteropersuasão; o atilamento quanto à tentativa alheia
de convencer; a heteropersuasão podendo truncar a autorreflexão; a vulnerabilidade ao heterossugestionamento; a falta de autoconvicção; a necessidade adolescente de assemelhar-se ao grupo
angariando aprovação; os modismos; a submissão ao loc externo; o temperamento religioso; a autossubjugação; o cansaço ante a heteroprolixidade coercitiva; o receio de parecer ignorante; o medo do conflito; a aversão ao embate verbal; o nervosismo nos contextos argumentativos; as reações somáticas desagradáveis nos debates; a desistência da argumentação; a precipitação em chegar logo à conclusão, encerrando a discussão; os dividendos nosológicos em ceder às heteroinfluências; a autodespersonalização; a ingenuidade em pretender isentar-se da responsabilidade sobre
a construção do autoconhecimento; o reconhecimento da tendência a deixar-se persuadir facilmente; a necessidade do autocentramento não alienante; o cultivo da desconfiança profilática;
o direito de discordar; a discordância verbalizada; a discordância silenciosa; a evitação da transferência de responsabilidade ao outro; o desconfiômetro quanto à insinceridade das propagandas;
a importância de estar bem informado; a curiosidade sadia; a ampliação do espectro de interesses;
o investimento nos estudos; a erudição pessoal; a leitura útil; a autoinstrumentação cognitiva; as
opiniões próprias; a capacidade de triar informação esclarecedora mesmo nos discursos com intenção persuasiva; a habilidade de ler nas entrelinhas; o desenvolvimento das competências argumentativas; o cultivo da memória; a agilidade mnemônica facultando o pronto reconhecimento de
contradições; a percepção das falácias; o feeling pessoal quanto aos conselhos inoportunos; a resistência sem irritação às heteroimposições; o desassombro perante as auras intimidantes; a satisfação íntima com a consistência das escolhas pró-evolutivas; a conquista da autoimperturbabilidade; a busca de autonomia consciencial; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dedicação ao
mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os sinais energéticos característicos
da heterossedução holochacral; o esforço de não se deixar engolir energeticamente; o controle da
assimilação simpática de energias (assim); o expurgo das energias conscienciais (ECs) patológicas (desassim); a autoblindagem energética sadia; o desassédio mentalsomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicçãoabertismo consciencial.
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença (PD); o princípio da primazia
da autexperiência; o princípio do descarte do imprestável.
Codigologia: a prioridade tarística expressa em cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria da singularidade do microuniverso consciencial; a teoria da paraconstructura; a teática descrenciológica embasando a autoconfiança.
Tecnologia: as técnicas argumentativas; as técnicas de propaganda; a técnica do autencapsulamento energético parassanitário; a banana technique.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio
mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Efeitologia: o efeito antitarístico da persuasão; o efeito do autalinhamento proexológico na consolidação da certeza íntima; a refratariedade enquanto efeito da autocoerência.
Ciclologia: o ciclo acolher-ponderar-admitir; o ciclo acolher-ponderar-descartar.
Binomiologia: o binômio persuasão-opressão; o binômio persuasão-manipulação; o binômio interdependência-autonomia; o binômio autorrefratariedade-autenticidade; o binômio desistência-persistência na continuação do debate.
Interaciologia: a interação autossubestimação-heterossobrestimação; a interação veicular holossomática harmônica.
Crescendologia: o crescendo repelência (esforço)-refratariedade (domínio) em relação
às iniciativas alheias de convencimento.
Trinomiologia: o trinômio persuasão-imposição-constrangimento.
Polinomiologia: o polinômio descrenciológico antiapriorismose-anticredulidade-antiemocionalidade-antidogmatismo-antiidolatria-antissubmissão; o polinômio integridade-coerência-autocentramento-autenticidade-cosmoeticidade.
Antagonismologia: o antagonismo informar / persuadir; o antagonismo sugestão / imposição; o antagonismo refratariedade / apriorismose; o antagonismo refratariedade / rigidez;
o antagonismo autoconfiança / onipotência; o antagonismo admiração / idolatria; o antagonismo
autoconvicção / fechadismo; o antagonismo autoconvicção / alienação; o antagonismo verossímil / inverossímil.
Paradoxologia: o paradoxo de os resultados da persuasão poderem ser positivos; o paradoxo de a insistência em heteroconvencer poder resultar de falta de autoconvicção; o paradoxo de a pessoa intelectualmente autossuficiente poder estar submissa a convicções alheias; o paradoxo da fragilidade da rigidez.
Legislogia: a lei do menor esforço na sucumbência à heterossugestão; a lei do maior esforço na manutenção do autexemplarismo sadio.
Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a evitação da fronemofobia.
Sindromologia: a síndrome do bonzinho; a síndrome do camaleão; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de adotar modismos; a mania das dietas mágicas; a mania de ingerir medicamentos por sugestão de leigo; a mídia incentivando a mania do consumismo.
Mitologia: o mito de Obá.
Holotecologia: a argumentoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a controversoteca; a criticoteca; a culturoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a mnemoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autorrefratariologia; a Autoconfianciologia;
a Autocoerenciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Refutaciologia; a Debatologia; a Interaciologia; a Manipulaciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin opiniática; a conscin impressionável; a conscin sugestionável;
a conscin influenciável; a conscin manipulável; a conscin maria-vai-com-as-outras; a consciência
literal; o grupo de seguidores; a conscin cética-otimista-cosmoética (COC); o ser desperto.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o sabichão; o dogmático; o intelectual; o comunicador; o palrador; o propagandista; o vendedor; o professor; o pesquisador; o político; o ditador;
o manipulador; o sedutor; o religioso; o pregador; o fanático; o opressor; o dono da verdade;
o submisso; o ingênuo; o analfabeto; o crédulo; o videota; o imitador; o desavisado; o inocente
útil; o bobo alegre; o fofoqueiro; o epígono; o discípulo; o mirmídone.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a sabichona; a dogmática; a intelectual; a comunicadora; a palradora; a propagandista; a vendedora; a professora; a pesquisadora; a política; a ditadora; a manipuladora; a sedutora; a religiosa; a pregadora; a fanática; a opressora; a dona da
verdade; a submissa; a ingênua; a analfabeta; a crédula; a videota; a imitadora; a desavisada;
a inocente útil; a boba alegre; a fofoqueira; a epígona; a discípula; a mirmídone.
Hominologia: o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens refractarius; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens inamovibilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrefratariedade deficitária à heteropersuasão = aquela com rechaço
indiscriminado ao conteúdo do discurso alheio, acarretando eventuais perdas de oportunidades de
ampliação autocognitiva; autorrefratariedade superavitária à heteropersuasão = aquela com decantação seletiva do conteúdo do discurso alheio, aproveitando a informação esclarecedora, quando presente, e descartando os elementos coercitivos espúrios.
Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial; a cultura descrenciológica; a Multiculturologia.
Intencionologia. A persuasão caracteriza-se pelo intuito de exercer influência sobre outrem, modificando convicções, atitudes, motivações ou comportamentos. A intenção de convencer determina a escolha dos métodos, argumentos ou estratégias, norteando o teor do discurso.
Justificaciologia. A argumentação não objetiva necessariamente o convencimento. Visa,
antes, à explicitação de justificativas racionais estruturadas logicamente em movimento inferencial de sustentação a teses não evidentes.
Taristicologia. O docente de Conscienciologia, enquanto agente retrocognitor, não almeja persuadir, mas informar e esclarecer os interlocutores quanto às possibilidades de experimentação.
Autoconvencimentologia. Somente a autovivência, aliada à autorreflexão, é capaz de
convencer o pesquisador ou a pesquisadora acerca das realidades conscienciais, transcendentes
à lógica intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autorrefratariedade à heteropersuasão, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
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Consciência literal: Conscienciometrologia; Nosográfico.
Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
Influenciabilidade patológica: Pensenologia; Nosográfico.
Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Resistência cosmoética: Lucidologia; Homeostático.
Teática descrenciológica: Experimentologia; Homeostático.

O EXERCÍCIO LÚCIDO DA AUTEXPERIMENTAÇÃO, ENFATIZADO NO ENUNCIADO DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA,
EMBASA A CONQUISTA DO AJUSTE FINO DO MECANISMO DE AUTORREFRATARIEDADE À HETEROPERSUASÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, diante das colocações alheias, consegue extrair
a informação proveitosa, esclarecedora, separando-a dos elementos persuasivos? Qual o percentual de sugestionamento e influenciação ainda presente na intencionalidade dos próprios discursos?
Bibliografia Específica:
1. 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; revs. Eduardo Ferreira; Erotides Louly; & Waldson Dias; 370 p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas;
56 refs.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 28.
2. Sacrini, Marcus; Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática; 376 p.; 11 caps.; 1 E-mail;
1 website; epíl; 66 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Paulus; São Paulo, SP; 2016; página 25.
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 1.136.
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 316, 430,
1.452 e 1.597.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 218.

O. V.
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AUTORREGRESSISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorregressismo é o ato ou efeito de alterar a condição evolutiva intraconsciencial da consciência de modo extremo para estágio inferior, mais primário, acarretando
a retroação do já alcançado, comum às consciências reurbanizadas, transmigradas e ressomadas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo regresso vem do idioma Latim, regressus, “retorno, volta”. Surgiu
no Século XVI. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso”.
Sinonimologia: 1. Regressiologia. 2. Surto regressivo. 3. Autorretardamento evolutivo. 4. Revivalismo decadente. 5. Autorretroflexão da intencionalidade. 6. Deflexão cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo regressismo:
antirregressismo; antirregressista; autorregressismo; maxiautorregressismo; miniautorregressismo.
Neologia. Os 3 vocábulos autorregressismo, miniautorregressismo e maxiautorregressismo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autabertismo. 2. Evoluciologia. 3. Autoprogressismo. 4. Técnica
do crescendo evolutivo. 5. Expansão evolutiva. 6. Ascendência evolutiva. 7. Retilinearidade
cosmoética.
Estrangeirismologia: o Trafarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene específico da regressão evolutiva; os pedopensenes.
Fatologia: o autorregressismo; a marcha à ré involutiva; o andar para trás; o passo atrás;
o anticronismo; a direção errada; a heterotopia; o surto regressivo; o atraso evolutivo; os arcaísmos; o automegatrafarismo; o porão consciencial na adultidade; a perda das companhias potencializadoras da evolução; o ontem; o anteontem; o trasanteontem; a vida passada; o retrocesso
à vida retrasada; o declínio da repetência; a volta a estágio evolutivo ultrapassado; a autovegetalibilidade; a fossilização; o crescimento da cauda do burro para baixo; o mecanismo de defesa do
ego (MDE) da regressão; a força da Baratrosfera; os erros regressivos; a patogênese regressiva;
o estacionamento-regressismo; o aqui e agora; o futuro-presente; os idiotismos culturais regressivos; a política anticosmoética; o tradicionalismo medievalesco regressivo; a fetalização; o fetalismo.
Parafatologia: as autorretrocognições patológicas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia.
Binomiologia: o binômio patológico estacionamento-regressismo.
Trinomiologia: o trinômio instinto-ignorância-obtusidade.
Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo consciência
amplificada / consciência reprimida.
Politicologia: a vulgocracia.
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Fobiologia: a evoluciofobia; a futurofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a regressoteca; a historioteca; a patopensenoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intencionologia; a Passadologia; a Para-Historiologia; a Historiografia; a Historiologia; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Holocronologia; a Cronêmica; a Anteriorologia; a Antiquologia; a Arcaismologia; a Deficienciologia;
a Mesmexologia; a Transmigraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a individualidade regressiva; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o ancestral de si próprio; o autoconservantista; o marginal; o vegetal
humano.
Femininologia: a ancestral de si própria; a autoconservantista; a marginal.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens regressivus; o Homo bellicosus regressivus; o Homo sapiens retromimeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorregressismo = a condição do cônjuge retornando à casa da mãe
após a briga de casal (Distancêmica; Civilizaciologia); maxiautorregressismo = a condição drástica da consréu transmigrada para outro planeta evolutivamente inferior (Distancêmica; Cronêmica;
Transmigraciologia).
Culturologia: a cultura da infantilização.
Caracterologia. No contexto da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 10 categorias do autorregressismo de acordo com o contexto pontual da autorregressão
evolutiva específica da consciência:
01. Barbarismo: a autorregressão à condição franca da barbárie.
02. Evoluciologia: a autorregressão antievolutiva multifacética da conscin poliédrica.
03. Filosofia: a autorregressão como conteúdo ou consequência da represália ou vingança (princípio patológico de talião).
04. Historiologia: a autorregressão na submissão ao subcérebro abdominal protorreptiliano.
05. Interassistenciologia: a autorregressão interconsciencial antiassistencial.
06. Interprisiologia: a autorregressão ao momentum interpresidiário reiterado.
07. Mentalsomatologia: a autorregressão intelectiva ou cognitiva jurássica.
08. Parapatologia: a autorregressão às reações primitivas da fase infantil (síndrome do
infantilismo).
09. Psicossomatologia: a autorregressão predominantemente emocional ou psicológica.
10. Urbanologia: a autorregressão do cidadão ou cidadã à era tribal da jângal no holopensene inseguro da guerra urbana modernosa.
Ferocidade. A partir da Consciencioterapia, a pior manifestação de regressão consciencial da consciência ressomada é a da pessoa adulta voltando a ser e atuar, temporariamente, durante o surto psicótico ou a crise de semipossessão interconsciencial, ao modo do animal quadrú-
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pede, feroz, dormente nos refolhos da própria holomemória, multimilenar, de retrovidas intrafísicas subumanas.
Duração. Sob a ótica da Evoluciologia, apesar dos pesares, segundo a ênfase dos fatos
e parafatos, intra e extrafísicos, diários e milenares, todas as regressões conscienciais são limitadas e não eternas. Agora ou mais tarde, aqui ou acolá, a consciência retoma a pista central da estrada da própria evolução deixando, de vez, o desvio do abismo do acostamento.
Priorologia. De acordo com a Paraprofilaxiologia, as reflexões profundas sobre as prioridades evolutivas são os instrumentos mais eficazes na Profilaxia e na Terapêutica quanto ao autorregressismo.
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 regressismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
2. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
3. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
4. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
5. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
6. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A CONSCIÊNCIA É VIDA, MOVIMENTO OU AÇÃO PARA
A FRENTE OU A EVOLUÇÃO CONTINUADA. TODO REGRESSISMO É ESTACIONAMENTO E PARALISAÇÃO DA
VIDA CONSCIENCIAL, A MAIOR PATOLOGIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você está hoje em evolução, estacionado ou em regressão? Para você,
a recéxis correta da conscin depende, ou não, da resposta a esta pergunta?
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 73, 121, 137 a 139, 162, 351, 357, 392, 402 a 404, 423,
435, 480, 502, 552, 560, 635, 639 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 103, 189, 216, 325, 334, 342, 351, 366,
380, 381, 387, 416 a 418, 432, 530, 611 e 750.
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AUTORREMISSÃO AVANÇADA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autorremissão avançada é a hipótese, teoria ou técnica da Autoconsciencioterapia, aplicada pelas consciências mais lúcidas dentro da escala evolutiva, notadamente desde o ser desperto até o Serenão, empregando todos os agentes curativos mais eficazes disponíveis,
seja o homem ou a mulher, em relação ao androssoma ou ao ginossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo remissão vem do idioma Latim, remissio, “ação de pôr a caminho de
novo; diminuição; isenção; ação de relaxar; cessação”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo
avançar vem do idioma Catalão, avansar, “ir adiante”, provavelmente por influência do idioma
Espanhol, avanzar, e este do idioma Latim, abantiare, de abante, “avante, adiante”. As palavras
avançar e avançado surgiram no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autocura evoluída. 2. Autorremissão voluntária. 3. Autoterapia
magna.
Neologia. As 3 expressões compostas autorremissão avançada, miniautorremissão
avançada e maxiautorremissão avançada são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Heterorremissão. 2. Anticura. 3. Heteropaliativo. 4. Autassédio.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a autocura evoluída; o tratamento de si mesmo; as curas espontâneas; o macroarsenal terapêutico.
Parafatologia: a autorremissão avançada; a autorremissão magna; a autocura lúcida;
as autocompensações bioenergéticas; a autocura dos bloqueios corticais; a autorregeneração macrossomática; o estado vibracional (EV); a sinalética energética, parapsíquica, pessoal; a prática
diária da tenepes; a projetabilidade lúcida (PL); a soltura energossomática; a conquista da ofiex
pessoal; os processos pararregenerativos; o macrossoma pessoal; a moréxis; a maximoréxis;
a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão.
Politicologia: a conscienciocracia.
Filiologia: a conscienciofilia.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a paraterapeuticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Pararregeneraciologia; a Homeostaticologia; a Paraprofilaxiologia; a Projecioterapia; a Interassistenciologia;
a Macrossomatologia; a Proexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autodecisora; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorremissão avançada = a recuperação espontânea do politraumatizado, comatoso, vítima do grande acidente automobilístico; maxiautorremissão avançada = a cura inesperada da doença grave, cronicificada, facultando a sobrevida, ainda por décadas, nesta dimensão, à conscin competente quanto ao emprego do próprio soma.
Imunologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, os fenômenos das autorremissões avançadas, por se manifestarem principalmente através do holossoma, além das técnicas da Medicina
Moderna ainda dedicada tão somente ao soma, sempre geraram interrogações e perplexidades nos
profissionais da saúde, em todos os lugares, e ficam registrados como sendo reações providenciais
do sistema imunológico ou das defesas naturais do organismo bioquímico do ser humano.
Instrumentos. De acordo com a Consciencioterapia, eis, por exemplo, 10 fatores, instrumentos ou técnicas evoluídas aplicadas pelas consciências lúcidas, agindo na origem das patologias e atuando na consecução das autorremissões avançadas, aqui dispostos na ordem paraterapêutica das especialidades específicas da Conscienciologia:
01. Energossomatologia: o estado vibracional (EV).
02. Desassediologia: a desassimilação simpática (desassim).
03. Recexologia: a reciclagem intraconsciencial (recin).
04. Interassistenciologia: a tarefa energética pessoal (tenepes); o Tenepessismo.
05. Ofiexologia: a oficina extrafísica (ofiex).
06. Projecioterapia: a descoincidência do holossoma; a volitação extrafísica.
07. Pararregeneraciologia: a autorregeneração; a Parafisiologia.
08. Parapercepciologia: a Central Extrafísica de Energia (CEE).
09. Macrossomatologia: o macrossoma pessoal atuante.
10. Proexologia: a moratória existencial (moréxis; maximoréxis).
Autodesassedialidade. Conforme os princípios da Desassediologia, aos pré-serenões
e pré-serenonas importam considerar o fato ou parafato magno de a matriz de toda autorremissão
ou heterorremissão estar, sem exceção, assentada na eliminação radical dos autassédios, ou seja,
das autocorrupções ainda remanescentes por ausência da autocrítica, fundamentada na Cosmoeticologia, e a respectiva ou consequente recéxis (recin) imediata.
Autovitimizações. Segundo a Holomaturologia, é impraticável as autorremissões até
mesmo das minidoenças, ou das pequenas afecções, por parte daquela conscin ainda se vitimizando, por exemplo, com estas 10 posturas, atitudes habituais, nosográficas ou doentias, aqui listadas
na ordem alfabética:
01. Acriticismo: quando cronicificado.
02. Autassédios: quando múltiplos e consecutivos.
03. Autodesorganização: a indisciplina pessoal.
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Irreflexões: a ausência da Higiene Consciencial.
Melin: a melancolia intrafísica.
Pecadilhos: quando mentaissomáticos.
Porão consciencial: a doença infantil quando na vida adulta.
Robéxis: a robotização existencial pessoal.
Seduções holochacrais: na área da Sexossomatologia.
Subcérebro: a subcerebralidade abdominal.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autorremissão avançada, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos
pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Compensação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
5. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTORREMISSÃO AVANÇADA É HIPÓTESE INDESCARTÁVEL PARA AS ABORDAGENS E AUTOPESQUISAS
DE TODOS OS PROFISSIONAIS VETERANOS, MULHERES
E HOMENS LÚCIDOS, DAS ÁREAS DA SAÚDE HUMANA.
Questionologia. Você conhece algum caso racionalmente atribuível à autorremissão
avançada? Tal caso diz respeito a você, a algum familiar ou pessoa conhecida?
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 89.
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 223, 232, 404, 431, 489, 495, 728, 811 e 816.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 488
a 490.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 2002; página 47.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 97, 301, 338, 350, 425 a 427, 432, 570, 580, 583, 706 e 736.
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AUTORREMISSIBILIDADE CONSCIENCIOTERÁPICA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autorremissibilidade consciencioterápica é a propriedade, capacidade,
talento, faculdade, qualidade, destreza ou habilidade de a consciência promover a autocura e a autorremissão total ou parcial, enquanto paraterapeuta de si mesma, de patologias, parapatologias,
trafares, distúrbios e pertúrbios intraconscienciais, através de técnicas conscienciológicas promotoras da homeostase pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo remissivo deriva do idioma Latim, remissivus, e este de remissum, supino de remittere, “reenviar; remeter; tornar a mandar; entregar; deixar ir; despedir;
consentir”. Apareceu no Século XIX. 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”. Surgiu 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.
Sinonimologia: 1. Capacidade de promoção de autocura. 2. Habilidade autoconsciencioterapêutica. 3. Traquejo autoconsciencioterápico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo remissão: antirremissão; antirremissibilidade; autorremissão; autorremissibilidade; autorremissiograma; autorremissiometria; remissibilidade; remissível.
Neologia. As 4 expressões compostas autorremissibilidade consciencioterápica, autorremissibilidade consciencioterápica básica, autorremissibilidade consciencioterápica intermediária e autorremissibilidade consciencioterápica avançada são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autanálise sem enfrentamento. 2. Inabilidade autoterapêutica.
3. Obtusidade autoconsciencioterápica.
Estrangeirismologia: o pesquisador strong profile; o feedback heteroconsciencioterápico; o checklist recexológico; o to do list experimentológico; o turning point; a performance do
evoluciente; o upgrade homeostático; o aha moment autodiagnóstico; o insight paraterapêutico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à promoção de autocuras.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autorremissão gera homeostase.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Heurística Consciencioterápica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os critérios definidores da holopensenidade autoparaterapêutica; os neopensenes homeostáticos; a neopensenidade homeostática; os autopensenes paraterapêuticos; a autopensenidade paraterapêutica; os nexopensenes; a nexopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a neofilia autopensênica.
Fatologia: a autorremissibilidade consciencioterápica; a checagem permanente do nível
de aplicação de recins; a constatação do descarte da imaturidade pessoal; a manutenção do empenho autevolutivo; a mudança de patamar procrastinada; o pseudocompletismo autestagnador;
o apego à autoimagem; a defensividade soberba da autobiografia; a intransigência às heterocríticas disfarçada de profundidade de autoconhecimento; o travão consciencial intocável; o esqueci-
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mento oportuno dos pertúrbios pessoais; o parêntese patológico; o malestar diante da autodissecção holossomática; o autogerenciamento emocionalista do processo terapêutico; a surpreendência
quanto à necessidade de novas estratégias de manutenção da saúde holossomática; o choque da
autorrealidade; a transformação do diário de registro de aborrecimentos e frustrações cotidianas
em prontuário paraterapêutico pessoal; a aceleração da autoterapêutica; a Descrenciologia aplicada ao ritmo de mudanças pessoais; a percepção de auteficácia consciencioterápica; o neodirecionamento experimentológico através da racionalidade autoprescritiva; a audácia justificada das
autointervenções críticas; a intencionalidade heurística traduzida na atenção continuada aos indícios sutis de distúrbios pessoais; a força motriz da saúde holossomática; os valores cosmoéticos
pessoais propulsores da Autoconsciencioterapia; o fator amplificador do autodiscernimento;
o bom humor confiante na capacidade da recin; a sobriedade lúcida diante do megatrafar; a pérola negra autoconsciencioterápica repassada do veterano ao jejuno; a estabilidade de predisposição
pessoal às recins cirúrgicas; a euforin do triunfo sobre si mesmo redesenhando as prioridades pessoais; o encaminhamento terapêutico da lista de patologias; a verbação impactoterápica; a prioridade de metabolização dos substratos pessoais doentios; a demanda íntima condutora da mudança
comportamental; a fidelidade cosmoética à condição de evoluciente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os insights do amparo quanto aos pontos cegos pessoais; as heteracusações telepatizadas; a maxidissidência de guias amauróticos e assediadores pessoais através da
autocuroterapia; a neocondição parassociológica de assistente sobre o círculo de antigas amizades
baratrosféricas; o estudo técnico do prontuário extrafísico pessoal; o paratendimento consciencioterápico; os fluxos de assistência para-hospitalar; a assimilação simpática de energias com o holopensene do set consciencioterápico; o descortino das novas possibilidades pessoais através do
diálogo transmental junto ao amparador; o tenepessismo profissional; a parapreceptoria em Saúde
Holossomática; os paraneoconstructos omniterapêuticos edificantes; a projetabilidade consciencial paraterapêutica; a autoprojecioterapia; a assistência extrafísica a pulverizar as rusgas da vigília física ordinária; a acareação extrafísica; as disciplinas consciencioterápicas do Curso Intermissivo (CI); a primener a partir da autocura magna; a autorretrocognição fazendo emergir a neoverpon autoconscienciométrica; as neopararrotinas úteis estabelecidas através do posicionamento
homeostático da vigília; os aparelhos extrafísicos amplificadores da autolucidez; a expansão
paracerebral através de medidas alinhadas à Homeostaticologia; o treinamento parapsíquico de
atuação com a Central Extrafísica de Energia (CEE); o megaentendimento do prognóstico do
evoluciente evidenciado pela sofisticação e complexidade do plano paracirúrgico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmovisão de trafares–megafoco de recins; o sinergismo Conscienciometria-Consciencioterapia; o sinergismo Parapatologia-Consciencioterapia-Homeostaticologia; o sinergismo sobriedade-autoimperdoamento; o sinergismo patológico dramalhão-autocomplacência; o sinergismo intraconsciencial autoconsciencioterapeuta-evoluciente;
o sinergismo interconsciencial heteroconsciencioterapeuta-evoluciente.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) frente aos pontos de saturação; o princípio do ceticismo otimista cosmoético (COC) quanto à postura de evoluciente;
o princípio da descrença aplicado na reverificação exaustiva das supostas autossuperações;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) quanto à postura autoprofilática; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) em priorizar as consecuções paraterapêuticas; o princípio de ninguém
curar ninguém; o princípio do menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o aspecto terapêutico do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desassédio grupal a partir do código grupal de Cosmoética (CGC); a autorremissão a 2 através do código
duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da inteligência fixa; a teoria da
mente moldável.
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Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica do pensenograma; a técnica das anotações diárias dos acertos e fracassos
evolutivos; a técnica da evitação da procrastinação autoconsciencioterápica; a técnica da ação
pelas pequenas coisas; a técnica da ação pelas prioridades; a técnica do autenfrentamento contínuo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível 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 Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da neopensenidade a exigir autesforços mantenedores do padrão
homeostático; o efeito de bancar a autoconsciencialidade através de neorrotinas cosmoéticas regulares; o efeito da autocoerência vivência humana–vivência extrafísica; o efeito do autodesassédio a propiciar o heterodesassédio; o efeito dos paraterapeutas sobre terapeutas e evolucientes; o efeito homeostático da exposição das técnicas pessoais já catalogadas; o efeito da assunção dos trafores pessoais; o efeito da aplicação máxima da inteligência evolutiva (IE) multidimensional.
Neossinapsologia: a neofilia autopensênica materializadora de neossinapses; a aprendizagem dos componentes homeostáticos através de paraneossinapses; as neossinapses mantenedoras do padrão de saúde; as neossinapses a partir da interfusão paracerebral com terapeutas
extrafísicos.
Ciclologia: o ciclo patológico autavaliação superficial–rebaixamento do humor–esquiva
de aprofundamentos; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o enfrentamento do ciclo de autocorrupções anticonsciencioterápicas; o ciclo de reinvestimento da energia da autossuperação em neoinvestigações; o ciclo das renovações pessoais; o ciclo autocura-autodiscernimento; o ciclo planejamento teórico–consecução prática–avaliação–reavaliação.
Enumerologia: a autorremissibilidade aleatória; a autorremissibilidade presumida;
a autorremissibilidade sistematizada; a autorremissibilidade rotineira; a autorremissibilidade sutil; a autorremissibilidade detalhista; a autorremissibilidade cosmovisiológica.
Binomiologia: a evitação do binômio minissuperação-triunfalismo; o binômio saúde-doença; o binômio caneta-papel; o binômio travão intocado–postergação da maturidade; o binômio Projeciometria-Projecioterapia.
Interaciologia: a evitação da interação patológica desviacionismo do autodiagnóstico–
–debilidade do autenfrentamento; a profilaxia da interação vida inavaliada–refluxo patológico
inverificado; o desenvolvimento da interação contínua autodiagnóstico-autoterapêutica; a interação tenepes-Autoconsciencioterapia.
Crescendologia: o crescendo paraterapêutico desbloqueio chacral–desassédio neossináptico–paraneossinapse; o crescendo verbação autoconsciencioterápica–eficácia heteroconsciencioterápica; o crescendo verponológico descoberta autoimpactante–divulgação heteroimpactante.
Trinomiologia: o trinômio percepção de auteficácia consciencioterápica–autocura efetiva–autorreverificação detalhista; o comprometimento teático com o trinômio busca ativa–
–tratamento–prevenção; o trinômio diagnóstico-paradiagnóstico-omnidiagnóstico; o trinômio terapêutica-paraterapêutica-omniterapêutica.
Polinomiologia: o polinômio preservação da autoimagem–esquiva do enfrentamento–
–autoincapacitação–estagnação evolutiva; o empenho em manter o polinômio aferir-tratar-reverificar-qualificar nos autodesempenhos evolutivos.
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Antagonismologia: o antagonismo autocomplacência doentia / autodiagnóstico não vitimizado; o antagonismo contaminação / higienização da extraconsciencialidade; o antagonismo
abatimento moral / autoinstigação; o antagonismo amadorismo / paracientificidade; o antagonismo autoderrotismo / autoconfiança.
Paradoxologia: o paradoxo da vivência simultânea autovítima-autalgoz; o paradoxo do
assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo da aquisição da fortaleza moral através da exposição técnica dos trafares; o paradoxo da autodepreciação pensênica gerando a estratégia equivocada do autengrandecimento patológico; o paradoxo saber rir de si mesmo–seriedade evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;
a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos; a lei da proéxis; as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a assistenciofilia; a autognosofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a neofilia; a patofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a autognosofobia; a conscienciofobia; a cosmoeticofobia;
a fronemofobia; a hipengiofobia; a patofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose na vivência autoconsciencioterápica;
a síndrome da banalização dos autodiagnósticos (SBA); a síndrome da privação cultural; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) manifesta no apego ao pior de si.
Maniologia: a nosomania.
Mitologia: o mito da inteligência inata; o mito da evolução fácil; o mito da perfeição representado pela busca da autocura completa; o mito da cura para todos os males; o mito do esforço pessoal significar obtusidade.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a heuristicoteca;
a experimentoteca; a parapsicoteca; a proexicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Paraprofilaxia; a Paracerebrologia; a Paraclínica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 paratecnólogo.
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 paratecnóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorremissibilidade consciencioterápica básica = a habilidade de autorremissão do evoluciente jejuno pré-serenão; autorremissibilidade consciencioterápica intermediária = a habilidade de autorremissão do evoluciente veterano pré-serenão; autorremissibilidade consciencioterápica avançada = a habilidade complexa de autorremissão a partir do ser desperto.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da paracientificidade; a cultura
da inteligência autoconsciencioterápica; a cultura do cultivo da homeostase holossomática pessoal; a cultura da megaeuforização; a cultura da Autocosmoeticologia.
Tipologia. Eis, em ordem funcional, 4 tipos de autorremissões destacadas a partir do predomínio do veículo de manifestação:
1. Somática: a habilidade de autocura dos trafares do corpo físico.
2. Energossomática: a habilidade de autocura dos trafares do energossoma.
3. Psicossomática: a habilidade de autorremissão dos trafares do psicossoma.
4. Mentalsomática: a habilidade de autorremissão dos trafares do mentalsoma.
Forças. Sob a ótica da Cronêmica, duas forças distintas são passíveis de promover a aceleração autoconsciencioterapêutica do evoluciente, descritas em ordem funcional:
1. Presente: a saturação com a constatação da autorrealidade patológica atual.
2. Futuro: a inspiração com a perspectiva da autorrealidade homeostática futura.
Tabelologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis o cotejo de 10 fatores característicos da autorremissibilidade versus a antirremissibilidade, descritos em ordem alfabética:
Tabela – Autorremissibilidade versus Antirremissibilidade
Nos

Autorremissibilidade

Antirremissibilidade

01.

Autorganização geradora de crises

Engavetamento de autodiagnóstico

02.

Balanço autoconsciencioterápico

Voo terapêutico às cegas

03.

Eudemonia autoconsciencioterápica

Traumastenia consciencial

04.

Firmeza resolutiva do pertúrbio

Tibieza resolutiva do pertúrbio

05.

Inquietação homeostaticofílica

Ansiedade evoluciofóbica

06.

Ousadia racional autoprescritiva

Acanhamento na busca de soluções

07.

Persistência no autenfrentamento

Desânimo frente às dificuldades

08.

Plano de ação autocirúrgico

Plano de ação paliativo

09.

Predomínio coronochacral

Predomínio umbilicochacral

10.

Teática da autovigilância contínua

Impaciência infantil ante recaídas
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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 autorremissibilidade consciencioterápica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
12. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
13. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
14. Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Homeostático.
15. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.

A AUTORREMISSIBILIDADE CONSCIENCIOTERÁPICA REPRESENTA A DESCONSTRUÇÃO E A RECONSTRUÇÃO
CONSCIENCIAL GERADORAS DO REGOZIJO COSMOÉTICO
DA AUTOCURA E DA ALIMENTAÇÃO DE NOVAS RECINS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe esforços na excelência da autorremissibilidade consciencioterápica? Como se classifica na escala simples, de 1 a 5, quanto à holomaturidade paraterapêutica?
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Marco; Percepção de Autoeficácia Consciencioterápica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 16 enus.; 1 questionário; 7 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 65 a 79.
02. Idem; Síndrome da Banalização dos Autodiagnósticos; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
11; N. 2-S; 7 enus.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 98 a 102.
03. Dweck, Carol S.; Por que algumas Pessoas fazem Sucesso e outras não (Mindset: The New Psychology
of Success); revisores Sônia Peçanha; et al.; trad. S. Duarte; 254 p.; 8 caps.; 4 notas; 31 refs.; alf.; 22,5 x 16 cm; br.;
Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 9 a 238.
04. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 11 enus.; 2 microbiografias; 10 refs.; Associação Internacional
de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 13 a 22.
05. Sternberg, Robert J.; Org.; Por que as Pessoas Espertas podem Ser tão Tolas (Why Smart People can Be
so Stupid); Antologia; trad. Luiz Antonio Aguiar; 364 p.; 11 caps.; 3 esquemas; 7 tabs.; 567 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.;
José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 2005, páginas 45 a 68.
06. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential
Health Meeting Journal of Conscientiology; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006;
páginas 11 a 28.
07. 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;
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2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 89.
08. 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
571 a 676.
09. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 235 a 238 e 242
a 248.
10. 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
97, 110, 301, 425 a 427 e 736.
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AUTORRENDIMENTO EVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrendimento evolutivo é o ato ou efeito da quantidade de valor produzido pelo desempenho sadio da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra render provém do idioma Latim Vulgar, rendere, derivada de reddere,
“devolver; entregar”. Apareceu no Século XIII. O termo rendimento surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenvolver”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autorrentabilidade evolutiva. 2. Autorrendimento consciencial.
3. Autorrendimento interassistencial. 4. Autorrendimento perene. 5. Auteficácia evolutiva.
6. Auteficiência evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo rendimento:
autorrendimento; heterorrendimento; renda; rendável; render; rendosa; rendoso; rentabilidade;
rentabilização; rentabilizar; rentável.
Neologia. As 4 expressões compostas autorrendimento evolutivo, autorrendimento evolutivo mínimo, autorrendimento evolutivo médio e autorrendimento evolutivo máximo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autorrendimento acadêmico. 2. Autorrendimento profissional.
3. Estagnação evolutiva. 4. Ineficácia evolutiva.
Estrangeirismologia: a avaliação do autodesempenho através da relação input-output;
o curriculum vitae ou ficha profissional; o Evolutionarium; o strong profile; o selfmade man;
a selfmade woman; o coaching dos amparadores extrafísicos para incremento da eficácia produtiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o autorrendimento evolutivo; a eficiência do rendimento evolutivo dos autesforços no trabalho; a área ideal específica dos autesforços; as preferências pessoais e os resultados
dos autesforços; o autorrendimento expandindo-se com a repetição das atividades úteis no tempo;
as consequências do empenho evolutivo; a obtenção do compléxis pessoal; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-ação.
Principiologia: o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença vivenciado.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sinalizando o subnível da autorrentabilidade evolutiva através da sensação íntima de desconforto.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas cosmoéticas do autorrendimento evolutivo; as técnicas
conscienciométricas; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: a primazia do rendimento evolutivo no voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; os efeitos do autorrendimento evolutivo no trinômio compléxis-moréxis-maximoréxis.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo da produtividade máxima.
Enumerologia: o alto autorrendimento somático (longevidade lúcida); o alto autorrendimento energossomático (autodesperticidade); o alto autorrendimento intelectual (obra prima);
o alto autorrendimento pesquisístico (recin); o alto autorrendimento interassistencial (senso universalista); o alto autorrendimento parapsíquico (ofiex); o alto autorrendimento proexológico
(macrossoma).
Binomiologia: o binômio empenho-resultado; o binômio energia consumida–trabalho
realizado; o binômio maximizar trafores–minimizar trafares; o binômio rendimento-qualidade.
Interaciologia: a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autorrendimento evolutivo–autodisposição
holossomática; a interação potencializadora dos autorrendimentos evolutivos na dupla evolutiva
exitosa.
Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo; o crescendo de eficiência interassistencial tacon-tares; o crescendo compléxis-maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio investimento em recursos conscienciais–aplicação cosmoética–rendimento evolutivo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo autodesempenhos evolutivamente rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo evolução / regressismo.
Paradoxologia: o paradoxo dos piques esporádicos de alto rendimento serem menos
rentáveis se comparados à rentabilidade profícua em velocidade cruzeiro; o paradoxo interassistencial assistente (primeiro receptor)–assistido (segundo receptor).
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à qualificação das concretizações
pessoais.
Filiologia: a evoluciofilia; a laborfilia; a interassistenciofilia.
Sindromologia: o esbanjamento dos autesforços improdutivamente na síndrome da dispersão consciencial; a queda significativa do autorrendimento na síndrome de burnout.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a hermeneuticoteca; a discernimentoteca; a experimentoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodesassediologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autoconscienciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin consciente do alto rendimento; 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 ree-

Enciclopédia da Conscienciologia

4045

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens renditor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens efficax;
o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens progressivus;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrendimento evolutivo mínimo = o autesforço do desempenho da
conscin vulgar; autorrendimento evolutivo médio = o autesforço do desempenho da conscin tenepessista; autorrendimento evolutivo máximo = o autesforço do desempenho do ser desperto interassistencial.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Autevoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autorrendimento evolutivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
03. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
08. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
09. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
10. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
14. Recorde homeostático: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Trabalho antelucano: Autexperimentologia; Homeostático.
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A PESQUISA DO AUTORRENDIMENTO EVOLUTIVO,
POR MEIO DO LEVANTAMENTO TÉCNICO REALISTA DOS
AUTESFORÇOS, SÓ TRAZ BENEFÍCIOS À CONSCIN DEDICADA A SE MELHORAR INTRACONSCIENCIALMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procede ao levantamento técnico, periódico, do
autorrendimento dos autesforços evolutivos? Está satisfeito com os resultados?
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AUTORREPERTÓRIO VERBETOGRÁFICO
(VERBETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrepertório verbetográfico é a coletânea de temas pesquisados, estudados, ponderados e redigidos pela conscin, homem ou mulher, para ser publicado no formato de
verbete técnico na Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo repertório deriva do idioma Latim Tardio, repertorium,
e este de reperire, “matéria metodicamente disposta; coleção; conjunto; inventário”. Surgiu no
Século XIV. O termo verbo procede do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O segundo elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Repertório de verbetes pessoais. 2. Coletânea de verbetes pessoais.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrepertório verbetográfico, autorrepertório
verbetográfico iniciante e autorrepertório verbetográfico veterano são neologismos técnicos da
Verbetologia.
Antonimologia: 1. Heterorrepertório verbetográfico. 2. Autorrepertório bibliográfico.
Estrangeirismologia: a leitura do verbete complementada pela audiência da respectiva
tertúlia gravada e disponível gratuitamente na Internet; o rapport interconsciencial propiciado pelas temáticas escolhidas para a tares tertuliária; a glasnost interassistencial na exposição intelectiva e presencial na defesa verbetográfica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Tarística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; o holopensene pessoal da reeducação consciencial; o fortalecimento do holopensene pessoal da escrita tarística; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a coletânea de assinaturas pensênicas grafadas em verbetes enciclopédicos.
Fatologia: o autorrepertório verbetográfico; o inventário de verbetes de própria autoria;
o acervo particular de conteúdos evolutivos estudados, refletidos e redigidos no formato de verbetes; o banco de ideias pessoais registrado na Enciclopédia da Conscienciologia; a base de dados
de assuntos evolutivamente úteis aprofundados pelo autor; a autobagagem evolutiva singular eternizada no verbetorado; as minilições sobre Conscienciologia compiladas e ministradas pelo verbetógrafo; o conjunto de verbetes pessoais passível de fundamentar e aprimorar as argumentações
nas empreitadas tarísticas; a coletânea de instruções conscienciológicas organizadas didaticamente em verbetes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a avaliação das
inspirações de amparadores extrafísicos de função; a conexão com consciexes amparadoras envolvidas com os temas dos verbetes; a interação com consciexes assistíveis evocadas pelos temas
dos verbetes; a oportunidade de contato com a monitoria extrafísica no momento da apresentação
verbal do verbete; o intercâmbio energético com tertulianos, teletertulianos e paratertulianos;
a coletânea de abordagens multidimensionais previamente elaboradas e registradas em verbetes.

4048

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo discernimento tarístico–bom gosto vocabular; o sinergismo conteúdo esclarecedor–didática comunicativa; o sinergismo eficácia comunicativa–responsabilidade tarística; o sinergismo intelecção ágil–cognição vasta; o sinergismo comunicativo
forma-conteúdo; o sinergismo esclarecedor confor-verbação; o sinergismo comunicativo boa
vontade–boa intenção–bom humor–autodiscernimento cosmoético.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio interassistencial de “quem aprende deve ensinar”;
o princípio coloquial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a seleção do autorrepertório verbetográfico.
Teoriologia: o corpus teórico e prático da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas verbetográficas; as técnicas da estilística enciclopédica; as técnicas pedagógicas; as técnicas da paradidática; a técnica do histrionismo paradidático; a técnica
da Impactoterapia Cosmoética; as neotecnologias comunicativas favorecendo a propagação da
tares por meio digital.
Voluntariologia: o docente voluntário da tares.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático
Holociclo, Holoteca e Tertuliarium.
Efeitologia: o efeito do verbetorado; os efeitos da cessão dos direitos autorais e patrimoniais das obras escritas na autoridade consciencial; os efeitos interassistenciais, cognitivos,
multidimensionais, reeducativos, cosmoetificadores e cosmovisiológicos da tares.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses com o exercício de associações entre
verbetes.
Ciclologia: o ciclo ler-estudar-refletir-escrever-debater; o ciclo análise-síntese; o ciclo
pergunta-resposta; o ciclo assim-desassim.
Binomiologia: o binômio tertúlia conscienciológica–verbete enciclopédico.
Interaciologia: a interação autoconfiança intelectual–doação mentalsomática.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo verbete-livro; o crescendo gescon-megagescon.
Trinomiologia: a atenção ao trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento
eficaz.
Polinomiologia: a articulação do polinômio teoria-autovivência-fatos-parafatos; o treinamento do polinômio clareza-concisão-objetividade-realismo; o enfrentamento do polinômio
palestra-artigo-verbete-curso-livro.
Antagonismologia: o antagonismo empenho didático / preguiça mental; o antagonismo
aprofundamento teórico / superficialidade; o antagonismo fundamentação teática / achismo;
o antagonismo argumentação sólida / embromação; o antagonismo encadeamento lógico / confusão mental; o antagonismo autoconsciência verbal / tagarelice; o antagonismo intenção de informar / intenção de doutrinar.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tares.
Filiologia: a verbetofilia; a grafofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia; a neofilia.
Mitologia: o descarte do mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a teaticoteca;
a cognoteca; a proexoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Taristicologia; a Parapedagogiologia; a Proexologia; a Gesconologia; a Enciclopediologia; a Descrenciologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo.
Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paedagogus; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrepertório verbetográfico iniciante = o composto por dezenas de
verbetes redigidos e publicados na Enciclopédia da Conscienciologia; autorrepertório verbetográfico veterano = o composto por centenas de verbetes redigidos e publicados na Enciclopédia da
Conscienciologia.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura verbetográfica; a cultura da prioridade da escrita; a cultura proexológica; a cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético;
a cultura da Holomaturologia.
Autorrepertório. Sob a perspectiva da Interassistenciologia, o investimento na composição do autorrepertório verbetográfico pode trazer, por exemplo, em ordem lógica, 8 benefícios
evolutivos ao verbetógrafo interessado:
1. Fonte de ortocognições. A qualidade do autorrepertório produz potente arquivo de
conhecimentos e técnicas provenientes dos estudos, observações e experimentações pessoais, podendo substanciar as comunicações orais e escritas.
2. Fixador mnemônico. O volume de ortocognições registradas em verbetes e fixadas
na automemória constitui acervo de ganchos didáticos úteis, podendo ser correlacionados ao assunto em pauta e sustentar o interesse da audiência em exposições orais.
3. Suporte intelectivo. A diversidade do autorrepertório permite a desenvoltura intelectual no atendimento a demandas por elucidações, podendo compor e enriquecer argumentos através de comparações, combinações e contraposições com temas de verbetes.
4. Motivador autevolutivo. A repercussão assistencial do autorrepertório aumenta
a autoconfiança na capacidade de exercer a tares, podendo motivar o contínuo aprimoramento da
comunicabilidade pessoal.
5. Receituário tarístico. A abrangência do autorrepertório fornece leque de pílulas de
cognições elucidativas disponíveis para serem prescritas a outrem com o objetivo de motivar estudos e reflexões, podendo auxiliar na reeducação consciencial.
6. Progenitor gesconológico. Os agrupamentos temáticos de verbetes do autorrepertório possuem potencial para serem expandidos e aprofundados, podendo gerar cursos e / ou livros
conscienciológicos.
7. Registro autobiográfico. A extensão do autorrepertório, quando bem selecionado,
eleva as chances de o mesmo explicitar o holopensene pessoal na presente ressoma, podendo
tornar-se elemento representativo da própria personalidade.
8. Cápsula do tempo. O registro gráfico e cinemascópico do autorrepertório, se devidamente conservado, possibilitará o acesso em vida futura, podendo servir de gatilho retrocognitivo e de rica fonte de dados para a pesquisa da presente biografia pessoal.
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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 autorrepertório verbetográfico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
06. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
07. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
08. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
09. Inventário de gescons: Proexologia; Neutro.
10. Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
11. Qualificação da tares: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Receituário de verbetes: Taristicologia; Neutro.
13. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

O AUTORREPERTÓRIO VERBETOGRÁFICO É PATRIMÔNIO
DE GANCHOS COGNITIVOS, DIDÁTICOS, COM POTENCIAL
PARA EXPANDIR, EM ABRANGÊNCIA E PROFUNDIDADE,
OS CONTEÚDOS NOS DEBATES CONSCIENCIOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o papel do autorrepertório verbetográfico
nas empreitadas tarísticas pessoais? Qual o resultado evolutivo encontrado? Está satisfatório?
A. L.
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AUTORREPRESSÃO EMOCIONAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorrepressão emocional é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, restringir, refrear ou censurar a própria manifestação natural dos sentimentos pessoais devido a bloqueios cronicificados evitando, com isso, o entendimento, a redefinição e / ou os ajustes
necessários ao desenvolvimento da afetividade evolutiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo repressão deriva do idioma Latim Tardio, repressio, “sinal de retirada (dado pela corneta)”, de repressum, e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. Apareceu no
Século XVIII. 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)”. Surgiu em 1922.
Sinonimologia: 1. Autoinibição emocional. 2. Autorrepressão afetiva. 3. Autorrecalcamento emocional. 4. Opressão pessoal das emoções.
Neologia. As duas expressões compostas miniautorrepressão emocional e maxiautorrepressão emocional são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autodesinibição da afetividade. 2. Autodesopressão das emoções.
3. Desrepressão intelectual.
Estrangeirismologia: a glasnost na reciclagem intraconsciencial; o link autassistencial;
o rapport multimilenar entre conscins e consciexes; o insight patrocinado pelo amparador extrafísico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reciclagem da autorrepressão emocional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrepressão; o holopensene pessoal emocional; os autopensenes intrusivos; os pensenes pessoais cronicificados; os autopensenes patológicos; os egopensenes; a egopensenidade; a retroalimentação patopensênica; a autopensenização irrefletida; a autodesorganização pensênica; a autoconscientização do equilíbrio pensênico; a mudança na pensenidade levando à autodesrepressão.
Fatologia: a autorrepressão emocional; a autodesvalorização; a autoimagem distorcida;
as imaturidades pessoais; as autocastrações emocionais; as autocorrupções explícitas; a frustração
nas pretensões pessoais; o ato de pensar mal de si mesmo; o predomínio das automimeses; a autovitimização; a autorrepressão da vontade; a autossabotagem pessoal; as autodissimulações; a repressão das emoções provocando distúrbios fisiológicos; a autorrepressão contribuindo para alimentar e conservar traços imaturos; o sentimento da inveja escondendo autorrepressão; a autorrepressão emocional bloqueando o fluxo natural das energias; os autenganos conscientes; a robotização pessoal; as dificuldades com a autodispersão; a manutenção do orgulho em detrimento do
autodiscernimento; a falta de autoconfiança desencadeada pela autorrepressão; as dificuldades autoimpostas; a persistência no erro; a puxada do próprio tapete; a redefinição do autoposicionamento pessoal; o equilíbrio das emoções favorecendo o autodesassédio; a revisão dos valores pessoais auxiliando a desrepressão; o autenfrentamento na eliminação de trafares; o uso da vontade
na reperspectivação pessoal; o destravamento das emoções reprimidas; a plenitude proéxica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de projeções lúcidas; o travamento parapsíquico; o bloqueio das bioenergias; os traumas fixados na ho-
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lomemória; os parapedágios; o travão na sinalética energética pessoal; os paracondicionamentos
pessoais; a intoxicação energética; as interferências de assediadores extrafísicos; as inspirações
extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autenfrentamento; o sinergismo autoincorruptibilidade-realização; o sinergismo autoponderação-autacertos.
Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio evolutivo “se algo
não serve, não adianta fazer maquiagem”; o princípio da reciclagem existencial.
Codigologia: o travamento no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da Autopensenologia; a teoria da Egocentrologia.
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica do conscienciograma;
a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da reciclagem existencial (recéxis).
Voluntariologia: o voluntário voltado à autopesquisa conscienciológica; o voluntário
compromissado com a interassistência tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colegio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo de reciclar trafares; o efeito do medo de errar; o efeito da
autorrepressão na formação da conscin; o efeito do aumento das interprisões grupocármicas;
o efeito da ignorância a respeito de si mesmo.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das reciclagens intraconscienciais;
a postura rígida e autorrepressora dificultando a formação de neossinapses; a criação de neossinapses a partir da reestruturação pensênica; as mudanças intraconscienciais gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo vicioso das distorções analíticas dos erros pessoais; o ciclo ressoma-dessoma sem vivência de lucidez; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio.
Enumerologia: a manutenção dos conflitos íntimos; a censura aos próprios sentimentos;
os bloqueios psicossomáticos; o constrangimento intraconsciencial; a evitação do enfrentamento
da própria realidade intraconsciencial; a postergação das autorrecins prioritárias; o freio na autevolução consciencial.
Binomiologia: o binômio autorrepressão-desrepressão; o binômio patológico heterorrepressão-autorrepressão; o binômio falta de autoconfiança–omissão deficitária; o binômio autengano-heterocrítica; o binômio hábitos errôneos–rotinas regressivas.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação irracionalidade-ignorância; a interação autodiscernimento–inteligência evolutiva (IE); a interação credor-devedor;
a pouca interação com a multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo autorrepressão latente–autorrepressão manifesta–autorrepressão superada; o crescendo dependência emocional–fuga das responsabilidades; o crescendo da autoconfiança na conquista do autodiscernimento afetivo.
Trinomiologia: o trinômio patológico repressão-transgressão-perversão; o trinômio erro-autoconstatação-autocorreção; o trinômio imaturidade-insegurança-obnubilação.
Polinomiologia: o polinômio ansiedade–autorrepressão–camuflagem dos trafares–postergações; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar; o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo autorrepressão / autodesrepressão; o antagonismo
automotivação / autodesmotivação; o antagonismo lucidez / obnubilação; o antagonismo acumpliciamento / lealdade; o antagonismo maturidade física / imaturidade mental.
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Paradoxologia: o paradoxo de a conscin ser repressiva consigo mesma; o paradoxo de
o assistente poder ser o próprio assistido; o paradoxo de a conscin interassistencial não assistir
a si mesma.
Politicologia: a política interassistencial do maximecanismo multidimensional evolutivo; a política da evolução grupal; as políticas de reurbanização planetária.
Legislogia: a lei básica da evolução; a lei do menor esforço evolutivo; a lei de atração
dos afins.
Filiologia: a conscienciofilia; a grupofilia; a familiofilia; a conviviofilia; a pensenofilia;
a autocriticofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a autossuperação da fobia da rejeição.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da apriorismose; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania da autodepreciação; a mania de ter sempre razão.
Mitologia: o mito de agradar a todos; o mito da neutralidade pensênica; o mito da perfeição.
Holotecologia: a pensenoteca; a assistencioteca; a reurbanoteca; a convivioteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a autexperimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; Parageneticologia; a Apriorismologia; a Reurbanologia; a Assistenciologia; a Autodesassediologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Paraprofilaxiologia.
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 pathopensenicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo
sapiens egocentricus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorrepressão emocional = a inibição da expressão afetiva gerando
minidoença; maxiautorrepressão emocional = a inibição da expressão afetiva gerando trauma seriexológico.
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Culturologia: a cultura do traforismo; a cultura da autossustentação da retilinearidade
autopensênica; a cultura da assistencialidade.
Nosografia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
a título de reflexão, 8 condições nutridoras da autorrepressão:
1. Autocobrança. A conscin não admite o próprio erro e cobra-se intimamente.
2. Autoculpa. A conscin se impõe martírio emocional diante de falha pessoal.
3. Autodepreciação. A conscin desqualifica-se para não assumir a própria condição
evolutiva.
4. Autoimagem. A conscin mantém a autoimagem distorcida para não reciclar.
5. Autopunição. A conscin foge do autenfrentamento consciencial, punindo-se.
6. Autorrejeição. A conscin se considera inferior aos outros.
7. Autossabotagem. A conscin nega o melhor de si, não assumindo os trafores.
8. Autovitimização. A conscin vitimiza-se para não enfrentar a recin.
Autorreeducação. Do ponto de vista da Assistenciologia, eis, na ordem alfabética,
9 proposições redutoras ou extratoras para compreender o trafar indesejado, objetivando a autorreeducação da conscin interessada:
1. Assistencialidade. Focar na interassistencialidade.
2. Autenticidade. Ser autêntica consigo mesma o tempo todo.
3. Autoconfiança. Estar segura quanto às próprias ações, sem titubeios.
4. Autoconfrontação. Enfrentar as patologias pessoais.
5. Autodeterminação. Ter persistência no alcance da superação das patologias.
6. Autoincorruptibilidade. Ser cosmoética consigo mesma.
7. Autointencionalidade. Ter intenção clara na realização das recins.
8. Autopesquisa. Ter vontade inquebrantável para autopesquisar-se.
9. Autorreflexão. Aprofundar as autanálises para se autoconhecer.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrepressão emocional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autassédio emocional: Autassediologia; Nosográfico.
02. Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autocognição desrepressiva: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
06. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
07. Couraça holossomática: Parapatologia; Nosográfico.
08. Covardia existencial: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
10. Desrepressão da holomemória pessoal: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Desrepressão sexual: Sexossomatologia; Neutro.
13. Destemor cosmoético: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Holopensene desrepressor: Reeducaciologia; Homeostático.
15. Paradoxo da autorrepressão: Autocoerenciologia; Neutro.
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A CONSCIN LÚCIDA AO LIBERTAR-SE DA AUTORREPRESSÃO EMOCIONAL, INTIMIDAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
POR SI MESMA, ALINHA-SE À CONSECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL, ACELERANDO AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda emprega o trafar espúrio da autorrepressão
emocional? Ou já utiliza técnicas para desconstruir essa autoprisão pensênica?
Bibliografia Específica:
1. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 330 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos; 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
webgrafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 49 a 75.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.; 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
178, 182, 238 e 245.

J. S.
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AUTORRESILIÊNCIA AO ESTRESSE
(AUTOIMUNOLOGIA)

EVOLUTIVO

I. Conformática
Definologia. A autorresiliência ao estresse evolutivo é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou mulher, encarar, enfrentar e sobrepujar, com eficácia e sabedoria prática, as tensões, conflitos íntimos, crises de crescimento e pressões naturais da existência humana, inevitáveis na dinâmica da autevolução consciencial, de modo a favorecer as autorreciclagens continuadas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo resiliência deriva do idioma Inglês, resilience, “elasticidade; capacidade rápida de recuperação”, e este do idioma Latim, resiliens, particípio presente de resilire,
“saltar para trás; voltar; ser impelido; relançado; repuxar; recuar precipitadamente; fugir; esquivar-se”. Surgiu no idioma Inglês, no Século XIX. O termo estresse procede também do idioma
Inglês, stress, “tensão, no sentido de distúrbio fisiológico ou psicológico causado por circunstância adversa”. A palavra estresse foi incorporado à Medicina, a partir dos trabalhos do fisiologista
estadunidense Walter Cannon (1871–1945) e do fisiologista canadense Hans Selye (1907–1982).
Apareceu, no idioma Português, em 1975. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”. Surgiu em
1873.
Sinonimologia: 1. Autorresiliência ao estresse benéfico. 2. Manutenção do autequilíbrio frente ao estresse produtivo. 3. Sobrepairamento ao estresse evolutivo. 4. Autadaptação ao
estressamento sadio.
Neologia. As 4 expressões compostas autorresiliência ao estresse evolutivo, miniautorresiliência ao estresse evolutivo, maxiautorresiliência ao estresse evolutivo e megautorresiliência
ao estresse evolutivo a maior são neologismos técnicos da Autoimunologia.
Antonimologia: 1. Insustentabilidade consciencial ao estressamento positivo. 2. Abatimento ao estresse evolutivo. 3. Fragilidade pessoal ao estresse sadio. 4. Inadaptação ao estresse
evolutivo. 5. Permissividade acrítica ao distresse.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorrefratariedade emocional.
Ortopensatologia: – “Resiliência. Toda consciência pode adquirir uma resiliência racionalmente elástica por meio da interassistencialidade cosmoética”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autossoerguimentologia; a força autopensênica
perante as pressões holopensênicas; a flexibilidade autopensênica; os pacipensenes; a pacipensenidade; os voliciolinopensenes; a voliciolinopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autorresiliência ao estresse evolutivo; a atitude de enfrentar e reagir positivamente às crises existenciais e estresses sadios; a condição de fortaleza intraconsciencial desassediadora; a autorresistência equilibrada às pressões externas; a autodefensibilidade interassistencial; a autovitalidade; a autorrevitalização; a autoimunidade evolutiva; a autoprofilaxia; o emprego e aprimoramento de autotrafores essenciais na resiliência evolutiva; os trafares dominados por
intermédio de estresses positivos; a antissomatização de parapatologias; a conservação da homeostase do soma; a Higiene Consciencial; as forças motivadoras e soluções estratégicas contra
a queda da acuidade; a aceitação pacífica dos ônus, encargos e contingenciamentos evolutivos da
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vida intrafísica; a auteducação; a primazia da qualificação do temperamento; o autorrespeito;
a opção pelo autodesassédio; a autovivência do eustresse; a manutenção da acalmia; o emprego
da autopacificidade ante as entropias; a compreensão maior da dinâmica da autevolução consciencial; a resiliência psicossomática evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa energética; a expansão do potencial energético; a autossustentabilidade energética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força construtiva–pacificação íntima; o sinergismo dínamo vital–autodesassedialidade; o sinergismo predisposição prestimosa–confluência evolutiva.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio dinâmico da evolução consciencial; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio da adaptabilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do estresse.
Tecnologia: as técnicas pessoais de autodomínio holossomático; as técnicas pessoais de
autodesassédio; as técnicas das reciclagens existenciais.
Voluntariologia: o desenvolvimento da autorresiliência ao estresse evolutivo pela prática da interassistência multidimensional cosmoética do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito gratificante da autossustentação da firmeza consciencial; o efeito
encorajador do enfrentamento vitorioso das crises de crescimento evolutivas; o efeito fortificante
da resistência às intempéries e percalços da existência humana.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas no aprimoramento da resiliência ao estresse
evolutivo a partir das autexperiências multimilenares.
Ciclologia: o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio.
Binomiologia: o binômio hiperlucidez–maturidade consciencial; o binômio megatrafores conjugados empregados–megatrafares compostos superados; o binômio saber-poder.
Trinomiologia: o trinômio estofo autevolutivo–autodiscernimento–holomaturidade.
Polinomiologia: o polinômio autodeterminação cosmoética–autoperseverança evolutiva–autorrefratariedade autodefensiva–autossuficiência consciencial.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo, no universo da Autorreeducaciologia; a lei
do maior esforço aplicada à autossustentabilidade evolutiva.
Filiologia: a raciocinofilia; a experimentofilia; a adaptaciofilia; a energofilia; a voliciofilia; a definofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência de recinofobia.
Sindromologia: o descarte da síndrome da autossubestimação; a autocura da síndrome
da autovitimização; a autoprofilaxia à síndrome de burnout.
Holotecologia: a volicioteca; a determinoteca; a energeticoteca; a traforoteca; a recexoteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a despertoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoimunologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia;
a Adaptaciologia; a Intrafisicologia; a Autodesassediologia; a Autopacifismologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Paraprofilaxiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin resiliente; a conscin refratária; 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 resiliens; o Homo sapiens refractarius; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorresiliência ao estresse evolutivo = o autossoerguimento ortoexemplificador do pré-serenão; maxiautorresiliência ao estresse evolutivo = a autorrefratariedade
autodefensiva do desperto; megautorresiliência ao estresse evolutivo = a autoimperturbabilidade
cosmoética do Serenão.
Culturologia: a cultura da holomaturidade consciencial.
Taxologia. Para maior elucidação do tema, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos destacáveis de estresses benéficos:
01. Acareação. O estresse positivo da acareação cosmoética.
02. Assistência. O estresse sadio da assistência interconsciencial.
03. Autexposição. O estresse produtivo da autexposição pública cosmoética.
04. Convívio. O estresse frutífero da convivialidade universal evolutiva.
05. Crescimento. O estresse positivo das crises de crescimento.
06. Estudo. O estresse produtivo do estudo e da pesquisa.
07. Evento. O estresse evolutivo de evento divisor de águas na existência humana.
08. Neorrealidades. O estresse positivo do descortino às neorrealidades avançadas.
09. Soma. O estresse sadio da adaptação aos desconfortos do envelhecimento do soma.
10. Zelo. O estresse benéfico da preocupação autevolutiva.
Atitudes. A autorresiliência ao estresse evolutivo origina-se e aprimora-se a partir da
aplicação habitual de ações conscienciais traforistas e construtivas. Eis, na ordem alfabética, 14
exemplos de atitudes ou recursos de enfrentamento cosmoético dos estressamentos evolutivos:
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01. Alegria. O ato de buscar viver com leveza, alegria benevolente e a descontração sadia, a partir da valorização de si mesmo, da vida evolutiva, descartando a severidade.
02. Anticonflitividade. O ato de acatar a anticonflitividade e minimizar a interconflitividade, a partir da remissão ou autocura de conflitos íntimos de quaisquer naturezas.
03. Autoconfiança. O ato de buscar elevar a autocognição, a autoconfiança e o destemor para enfrentar a vida com maior capacidade de resolução de problemas existenciais.
04. Autocontrole. O ato de dominar as próprias emoções, sem repressões, em todas
e quaisquer injunções ou contingências existenciais.
05. Autodisposição. O ato de sustentar a autodisposição para o melhor.
06. Automegaeuforização. O ato de desenvolver a capacidade de promover a automegaeuforização por meio da autaplicação do estado vibracional e do arco voltaico craniochacral.
07. Autorganização. O ato de dar atenção e melhorar a autorganização, a fim de criar
medidas corretivas, preventivas e transformar as vicissitudes em impulsos evolutivos.
08. Autorreflexão. O ato de parar e refletir visando à avaliação crítica, a ponderação
e o maior discernimento diante dos estresses evolutivos.
09. Bom humor. O ato de quebrar o gelo da austeridade com o melhor bom humor.
10. Desrepressão. O ato de promover a desrepressão consciencial cosmoética, sem embotar ou inculcar sentimentos considerados menos dignos.
11. Otimismo. O ato de viver com otimismo racional e mente aberta, de modo a auxiliar
no enfrentamento sadio aos percalços e gargalos da vida humana.
12. Reciclogenia. O ato de fazer da crise oportunidade de crescimento e empregá-la enquanto instrumento de mudanças intraconscienciais.
13. Traforismo. O ato de aplicar abordagem traforista perante os estresses sadios.
14. Sobrepairamento. O ato de examinar os fatos ou realidades com sobrepairamento
autocrítico, a favor da desdramatização inteligente e oportuna.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresiliência ao estresse evolutivo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
03. Binômio resiliência-exemplarismo: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
05. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
06. Dosagem: Experimentologia; Neutro.
07. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
10. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
11. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
13. Parada produtiva: Autexperimentologia; Homeostático.
14. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
15. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
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A AUTORRESILIÊNCIA AO ESTRESSE EVOLUTIVO PREDISPÕE À AUTOSSUPERAÇÃO CONTÍNUA, PERMITINDO
À CONSCIN EXPERIENCIAR, COM NEOFILIA E FIRMEZA
DE ÂNIMO, AS FASES DA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitor, já refletiu quanto ao grau e a qualidade de resiliência pessoal aos estressamentos evolutivos? Emprega o máximo da força consciencial cosmoética pessoal para enfrentar as intempéries, percalços e vicissitudes da vida humana?
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 154, 155 e 444.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 1.013.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.026.
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 1.455.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 574.
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AUTORRESOLUÇÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresolução é a ação, reação, efeito, definição, determinação e deliberação da conscin lúcida a respeito das manifestações mais relevantes, dramáticas ou decisivas na
vida humana, notadamente envolvendo a consecução da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo resolução vem do idioma Latim, resolutio, “ação de desatar; decomposição (de um todo); dissolução; suspensão; anulação; relaxamento; soltura; libertação”. Surgiu
no Século XV.
Sinonimologia: 1. Tomada de decisão pessoal. 2. Autodeterminação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo resolução:
resolubilidade; resolutivo; resoluto; resolutório; resolúvel; irresolução; irresoluto; irresolúvel.
Neologia. Os 4 vocábulos autorresolução, miniautorresolução, maxiautorresolução
e megautorresolução são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Autoirresolução. 2. Autoindecisão.
Estrangeirismologia: o Recexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento prático.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há autorresoluções únicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de decisão; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autorresolução; a associação de ideias; as pendências proteladas; a mudança; a reciclagem; a autofirmeza; a lisura; a desenvoltura pessoal; a urdidura da argumentação;
o nível do arrazoado; a interpretação etológica; o detalhamento conscienciométrico; a cosmovisão
pessoal; a retirada do peso das costas; o neopatamar; as neoproposições; a resolução da reunião
técnica; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inteligência evolutiva (IE); a Paradireitologia; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a postura pró-paraprocedência evoluída; o autorrevezamento multidimensional.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Enumerologia: a operação mentalsomática; a definição da solução; a decisão do caso
duvidoso; a solução do conflito; o esclarecimento da questão decisiva; a engenhosidade no deslindamento do problema; a dissolução da megapreocupação.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio inversor-reciclante; o binômio crise-crescimento; o binômio cognição-emoção; o binômio causa-efeito; o binômio manutenção-expansão; o binômio recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-
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ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo–
–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo FEP reta / FEP ambígua; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo medicamento / placebo; o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo compléxis / incompléxis;
o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a conscienciofilia; a gnosiofilia.
Fobiologia: o antagonismo decidofilia / decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da indecisão; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da borboleta.
Mitologia: a desmitificação.
Holotecologia: a definoteca; a criticoteca; a egoteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Parassemiologia; a Decidologia; a Determinologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o homem de propósito; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado
autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a mulher de propósito; 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 teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorresolução = a escolha pessoal do itinerário durante a visita ao
shopping center; maxiautorresolução = a decisão de começar a consecução da programação existencial (proéxis) pessoal; megautorresolução = a deliberação de publicar a obra-prima escrita ou
a megagescon pessoal.
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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 autorresolução, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
03. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
05. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
06. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
09. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
10. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

A AUTORRESOLUÇÃO EXIGE AUTODISCERNIMENTO, REFLEXÃO, PONDERAÇÃO, RACIONALIDADE, LÓGICA E FIRMEZA, SEM AÇODAMENTO, A FIM DE SE EVITAR EFEITOS NOCIVOS À EVOLUÇÃO PESSOAL E ATÉ GRUPAL.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual
nível você se situa quanto às autorresoluções? Há maturidade nessas manifestações?
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AUTORRESOLUÇÃO DERRADEIRA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresolução derradeira é a postura da fase final da vida humana, pessoal, da conscin lúcida, enfrentada com autodiscernimento realista, cosmoético e prioritário, empregando teaticamente as técnicas do detalhismo e da exaustividade evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo resolução vem do idioma Latim, resolutio, “ação de desatar; decomposição (de um todo); dissolução; suspensão; anulação; relaxamento; soltura; libertação”. Surgiu
no Século XV. O vocábulo derradeiro procede também do idioma Latim, der(r)etrarius, “último;
extremo”, constituído pelo prefixo de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto
de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; acerca de; contra” e a palavra retrarius, de retro, “para trás”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autodisposição derradeira. 2. Remate da vida humana. 3. Fase
proexológica conclusiva. 4. Euforin.
Neologia. As 3 expressões compostas autorresolução derradeira, autorresolução derradeira autoproexológica e autorresolução derradeira maxiproexológica são neologismos técnicos
da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Vida humana inicial. 2. Fase proexológica preparatória. 3. Período
invexológico. 4. Melin.
Estrangeirismologia: a joie de vivre; a firmeza de ânimo do strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades proexológicas finais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade final; os maturopensenes; a maturopensenidade.
Fatologia: a autorresolução derradeira; a culminação da vida intrafísica; a fase da mumificação com otimismo; a extraproéxis; a questão crítica; o momento grave; o prazo fatal; a tomada de decisão; a definição de destino; o caminho sem volta; a virada da página; o fechamento da
questão; o veredito final.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustenção holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-determinação; o sinergismo bagagem autocognitiva–inspiração interlúdica–cosmovisão multidimensional; o sinergismo maturidade consciencial–inteligência evolutiva–construtividade cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do posicionamento pessoal.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) expandindo o livre arbítrio.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial infinita.
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Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica de resolução pacífica de conflito;
a técnica de fechar com chave de ouro os autempreendimentos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito halo das resoluções implementadas pela conscin-chave; os efeitos
da autodesperticidade no desimpedimento da consecução das autorresoluções.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo começos-remates-recomeços.
Enumerologia: o posicionamento definitivo; o argumento supremo; o objetivo conclusivo; o passo remanescente; o recurso último; o esforço extremo; o resultado terminal.
Binomiologia: o binômio abnegação-maximoréxis; a engenhosidade no binômio problemática-solucionática.
Crescendologia: o crescendo compléxis-maximoréxis; o crescendo cronológico autorresolução inicial–autorresolução derradeira.
Trinomiologia: o trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio definição-determinação-deliberação.
Polinomiologia: o embasamento decisório no polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística .
Antagonismologia: o antagonismo incompléxis / compléxis; o anagonismo ação / reação; o antagonismo resolução / irresolução; o antagonismo mãos à obra / empurrar com a barriga; o antagonismo resolução refletida / resolução precipitada; o antagonismo resolução acertada / resolução infeliz.
Politicologia: a meritocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação; as leis da Fisiologia
Humana; as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a ergasiofilia; a ergofilia; a cosmoeticofilia; a biofilia; a neofilia; a decidofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: as autorresoluções inconclusivas na síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a gerontoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a volicioteca; a experimentoteca; a traforoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Gerontologia; a Maximorexologia; a Autodiscernimentologia; a Cronologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Cosmovisiologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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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 attentus; o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorresolução derradeira autoproexológica = a postura da fase final da
vida humana, pessoal, da conscin lúcida relativa somente à própria programação existencial isolada; autorresolução derradeira maxiproexológica = a postura da fase final da vida humana, pessoal,
da conscin lúcida entrosada ao grupo evolutivo ou à programação existencial grupal.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia; a cultura da Gerontologia.
Taxologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de autorresoluções críticas, em geral, com as respectivos temas cosmoéticos:
01. Aborto: neutro; a autorresolução quanto à parar a gestação humana.
02. Demolição: neutro; a autorresolução quanto à destruição do imóvel.
03. Eutanásia: neutro; a autorresolução quanto ao desligamento dos aparelhos vitais.
04. Falência: neutro; a autorresolução quanto à decretação do fim da empresa.
05. Mutilação: neutro; a autorresolução quanto à retirada cirúrgica de parte do soma.
06. Publicação: neutro; a autorresolução quanto à publicação da autogescon.
07. Suicídio: nosográfico; a autorresolução quanto ao aniquilamento do próprio soma.
08. Testamento: neutro; a autorresolução quanto à distribuição do patrimônio pessoal.
09. Tritanatose: homeostático; a autorresolução quanto ao descarte definitivo do psicossoma.
10. Ultimato: neutro; a autorresolução quanto à declaração pública irrevogável.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 autorresoluções derradeiras da conscin lúcida, intermissivista, cosmoética:
01. Acrescentamentos proexológicos.
02. Acréscimos à megagescon: a ampliação da obra-prima sem lamber a cria.
03. Autoconscienciograma: avaliação detalhista.
04. Autodomicílio: sem dromomania.
05. Autorrevezamento multiexistencial: planejado.
06. Bom humor pessoal: permanente.
07. Checkup periódico.
08. Detalhamentos conscienciométricos finais.
09. Esteira aeróbica: exercícios físicos regulares.
10. Família nuclear: testamento.
11. Fármacos pessoais: complementos alimentares.
12. Jubileus profissionais.
13. Maximoréxis: pesquisada.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Megadesafios derradeiros.
Posturas pró-paraprocedência evolutiva.
Previsão da próxima vida: realista.
Sementeira final: interassistencialidade; docência.
Terceira idade: laboriosa.
Últimas autodeterminações.
Vida organizada: definida sem feriados e dias santos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresolução derradeira, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acrescentamento: Maximologia; Neutro.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
07. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
08. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Maximoréxis: Maximorexologia; Homeostático.
10. Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.

A CONSCIN LÚCIDA, QUANDO PREPARADA ATRAVÉS
DAS DÉCADAS, VIVE AS AUTORRESOLUÇÕES DERRADEIRAS NO MELHOR PERÍODO DA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA: O FINAL DA ACABATIVA AUTOPROEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prepara dia a dia a época das autorresoluções
derradeiras? Já definiu a própria megagescon?
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AUTORRESPEITO MULTIDIMENSIONAL
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrespeito multidimensional é a condição pessoal de a consciência
agir e atuar multidimensionalmente de modo cosmoético, com respeito e consideração, perante os
valores pessoais ou intraconscienciais, em harmonia com os valores alheios, mantendo a integridade íntima nos mais variados contextos da vida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por
si próprio”. O termo respeito provém do idioma Latim, respectus, “ação de olhar para trás; consideração; respeito; atenção; conta; acolhida; refúgio; asilo”. Surgiu no Século XIV. O segundo
elemento de composição multi deriva também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em
grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão procede
do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoconsideração multidimensional. 2. Atenção própria; autoacolhimento. 3. Autoapreço. 4. Autestima. 5. Autadmiração. 6. Autocuidado. 7. Autamparo. 8. Lealdade.
Neologia. As 4 expressões compostas autorrespeito multidimensional, autorrespeito
multidimensional inicial, autorrespeito multidimensional intermediário e autorrespeito multidimensional avançado são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Autodesrespeito. 2. Autodesatenção; autodescaso; desacolhimento.
3. Autonegligência. 4. Baixa autestima. 5. Autossubmissão. 6. Autodescuido. 7. Violação.
8. Autodesamparo.
Estrangeirismologia: o acid test; o respect de soi diuturno.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos valores pessoais e os alheios.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene sintetizando o tema: – Autorrespeito multidimensional: megaintegridade.
Coloquiologia. Eis duas frases relativas ao tema, apontando a dificuldade consciencial
em demonstrar heterorrespeito e impondo a necessidade do autorrespeito: – Ninguém dá aquilo
que não tem. Respeito é bom e eu gosto.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do respeito próprio multidimensional; o holopensene pessoal da coerência íntima; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a lucidez frente aos autopensenes
(palavras e ações).
Fatologia: o autorrespeito multidimensional; o reconhecimento perante o Curso Intermissivo (CI) quanto às autopotencialidades; o bem tratar-se; o uso dos trafores conscienciais; os
resultados profícuos alimentando a autestima desnutrida; o direito cosmoético conquistado; o desenvolvimento da autoliderança tarística; a priorização do sadio; a desrepressão; a anticamuflagem consciencial; a glasnost colocando os pingos nos is; a saída da condição murista; a coesão
e a coerência pessoal; a flexibilidade com discernimento (antirrigidez); o ato de priorizar o “eu”,
sem esquecer do “nós”; o ato de desatar dos nós íntimos; as antigenuflexões; a necessidade da
argumentação no posicionamento quanto ao autorrespeito; a necessidade de ouvir; a autoridade
moral perante si mesmo; o papel da Mesologia influindo no desenvolvimento do autorrespeito;
a mãe ou pai superprotetor(a) impedindo a criança de desenvolver os próprios potenciais; os
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estigmas verbais interferindo negativamente no desenvolvimento do autorrespeito; a obediência
amaurótica; o autorrespeito fragmentado; o anacronismo quanto a própria realidade íntima; a antiautovitimização; a profilaxia da manipulação consciencial; o respeito aos próprios limites; o ato
de não abandonar-se; a culpa solapando o melhor já conquistado; o pseudoposicionamento pessoal multidimensional; a força presencial; a autodefesa multidimensional perante os assediadores;
os conflitos íntimos mal resolvidos eclipsando o autorrespeito multidimensional; o fato de assumir-se como se é, sem acomodação perante os melhoramentos pessoais a curto, médio e longo
prazo; a paciência perante o traço não consolidado; a autossustentabilidade (o pau da barraca); as
análises retrospectivas complementando os diagnósticos atuais; o ato de desculpar-se; o ato de
conhecer-se até do avesso; o ato de calcular as ações para ser mais assertivo; o corte cirúrgico dos
pensenes autossabotadores; a promoção da auto e heterodignidade consciencial; o interesse pelas
dificuldades, dilemas, conflitos e problemas humanos; a necessidade de saber impor limites nos
relacionamentos multidimensionais; a expansão da qualidade da manifestação pessoal frente às
conscins e consciexes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os ataques extrafísicos; o autassédio multidimensional; o desassédio holossomático multidimensional; a tenepes; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as projeções
reveladoras dos autopotenciais; a quebra dos bolsões da Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autodesrespeito-autagressão; o sinergismo
autorrespeito-autorreparação; o sinergismo autorrespeito multidimensional–heterorrespeito multidimensional.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Tecnologia: a técnica do xeque-mate; a técnica do conscienciograma; a técnica da
Inventariologia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da conscin-trafor; a técnica do registro
das manifestações conscienciais (Grafopensenologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório da Mentalsomatologia; o laboratório da Pensenologia; o laboratório da Cosmoética; o laboratório da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: o efeito do utorrespeito multidimensional favorecendo e fortalecendo a força presencial; o efeito do autorrespeito multidimensional influindo no equilíbrio holossomático;
o efeito do autorrespeito fortalecendo as convicções íntimas; o efeito corrosivo da autodesrespeitabilidade; o efeito da consolidação do autorrespeito perante às demais consciências.
Neossinapsologia: as neossinapses das recéxis e recins visando a conquista do autorrespeito multidimensional.
Ciclologia: o ciclo sinceridade íntima–sinceridade com outrem–sinceridade extrafísica;
o ciclo questionar-refletir-decidir-agir-reavaliar; o ciclo conscientização–reciclagem–manutenção–consolidação da recin.
Enumerologia: o respeito próprio; a autestima sadia; a valorização dos autointeresses;
o posicionamento firme; a incorruptibilidade multidimensional; a autocoerência lúcida; a expansão consciencial.
Binomiologia: o binômio incorruptibilidade-autorrespeito; o binômio autorrespeito-antibelicismo.
Interaciologia: a interação autorrespeito–autestima sadia; a interação autenticidade
Cosmoética–autorrespeito; a interação autorrespeito-heterorrespeito.
Crescendologia: o crescendo negligência–corruptibilidade–acidentes de percurso;
o crescendo autorrespeito–harmonização íntima.
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Trinomiologia: o trinômio autorreparação-autorresgate-autorrespeito; o trinômio autoacolhimento-autencaminhamento-autorientação; o trinômio autenfrentamento-persistência-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio mesologia-autorrepressão-submissão-autodesrespeito;
o polinômio (aliteração) autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem-autorrespeito; o polinômio alimentação equilibrada–exercício físico–sexualidade sadia–exames periódicos–atenção ao
sono.
Antagonismologia: o antagonismo autorrespeito / egoísmo; o antagonismo rigidez
/ flexibilidade discernida; o antagonismo liberdade íntima / repressão; o antagonismo autoliderança / submissão; o antagonismo autorrespeito / bifrontismo; o antagonismo autossuficiência
/ dependência.
Paradoxologia: o paradoxo de assistir aos outros e não ser assistencial para consigo.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei dos Direitos Humanos; a lei Maria da Penha;
a lei do maior esforço nas renovações íntimas.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a neofilia.
Fobiologia: a fobia da rejeição.
Sindromologia: a síndrome da rainha; a síndrome do capacho; a síndrome do carrasco;
a síndrome da autovitimização; a síndrome do João Ninguém; a síndrome da Maria vai com as
outras; a síndrome do caçula.
Mitologia: o mito da santificação; o mito de fazer somente o desejado como sendo sinal
de autorrespeito; o mito da possibilidade de agradar a todos.
Holotecologia: a egoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca;
a Conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autodefinologia; a Autorganizaciologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Voliciologia; a Metodologia; a Holocarmologia; a Assediologia; a Autassediologia; a Autocuroterapia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin eletronótica; a conscin antipermissiva.
Masculinologia: o submisso; o murista; o escritor inglês John Wilmot (Segundo Conde
de Rochester, 1647–1680); o homem de respeito; o homem íntegro; o amparador extrafísico;
o tertuliano; o intermissivista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conscienciômetra.
Femininologia: a submissa; a murista; a personagem Macabéa; a mulher de respeito;
a mulher íntegra; a amparadora extrafísica; a tertuliana; a intermissivista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a conscienciômetra.
Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrespeito multidimensional inicial = o da conscin aplicando o não
quando necessário; autorrespeito multidimensional intermediário = o da conscin posicionando-se
frente à Mesologia; autorrespeito multidimensional avançado = o da conscin atuando em múltiplas dimensões, respeitando a si e aos demais, autêntica em todas as atuações, sem estupros
evolutivos.
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Culturologia: a evitação da cultura do deixa como está para ver como fica; a cultura
patológica da humildade; a cultura machista de o homem mandar e a mulher obedecer.
Posturas. Tendo em vista a Autenganologia, eis 10 posturas, em ordem alfabética, não
alinhadas com o autorrespeito multidimensional:
01. Desrepressão: ainda não é autorrespeito.
02. Medo: ainda não é autorrespeito.
03. Narcisismo: ainda não é autorrespeito.
04. Obediência: ainda não é autorrespeito.
05. Orgulho: ainda não é autorrespeito.
06. Perfeccionismo: ainda não é autorrespeito.
07. Piedade: ainda não é autorrespeito.
08. Rebeldia: ainda não é autorrespeito.
09. Rigidez: ainda não é autorrespeito.
10. Valentia: ainda não é autorrespeito.
Condições. Do ponto de vista da Assistenciologia, há, pelo menos, duas condições a serem ponderadas perante o tema proposto:
1. Consréus. De acordo com a escala evolutiva das consciências, a consréu ainda não
desenvolveu nível de autorrespeito mínimo perante a realidade multidimensional e multiexistencial, no entanto, merece o heterorrespeito.
2. Evoluciólogos. De acordo com a escala evolutiva das consciências, embora a maioria
de nós não possua nível de autorrespeito avançado, recebe, conscientemente ou não, direta ou indiretamente, por parte dos evoluciólogos, o heterorrespeito.
Análise. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 26 aspectos avaliados, a partir de várias
Especialidades da Conscienciologia, a serem considerados e analisados pela consciência visando
o desenvolvimento do autorrespeito multidimensional:
01. Analiticologia. O fato do autorrespeito exigir auto, heteranálises e reavaliações contínuas perante as ações multidimensionais.
02. Assediologia. O fato de todo assediador fazer uso do desrespeito, das mais variadas
formas, a fim de perturbar o microuniverso consciencial da conscin assediada.
03. Assistenciologia. O fato de todo amparador fazer uso do respeito, das mais variadas
formas, a fim de equilibrar o microuniverso consciencial do assistido.
04. Coerenciologia. O fato do bem-estar íntimo poder ser balizador frente a conquista
do autorrespeito multidimensional.
05. Conscienciometrologia. O fato da Conscienciometria auxiliar o pesquisador a avaliar e identificar em quais situações já conquistou o autorrespeito e em quais ainda lhe falta tal
atributo.
06. Criminologia. O fato de algumas organizações criminais exigirem respeito por parte dos subordinados perante aos chefes e a falta de tal demonstração, muitas vezes levar a assassinatos e violência, demonstrando o emprego patológico em relação ao tema exposto.
07. Criteriologia. O fato de não valer a pena a consciência satisfazer-se com “qualquer
coisa a qualquer preço”.
08. Desassedialidade. O fato de a consciência necessitar conhecer e utilizar técnicas para promover o autodesassédio diante das situações críticas de manipulações externas, a fim de não
ceder frente aos posicionamentos pessoais, mantendo-se imperturbável.
09. Despertologia. O fato do autodesrespeito dificultar o alcance da desperticidade.
10. Egocarmologia. O fato de toda consciência ser a pessoa mais importante para si
mesma.
11. Grupocarmologia. O fato de os pais poderem auxiliar a criança a desenvolver
o senso de respeito próprio contribuindo para a conscientização da importância do heterorrespeito.
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12. Harmoniologia. O fato de se dever ressaltar o melhor de si, o melhor dos outros
e o melhor das situações.
13. Incorruptibilidade. O fato de a incorruptilidade aplicada demarcar nível de autorrespeito multidimensional avançado.
14. Interassistenciologia. O fato de acertar mais quem se assiste a fim de manter-se hígido para assistir às demais consciências.
15. Inventariologia. O fato de as anotações pessoais servirem de fonte de autopesquisa
e parâmetro para se medir a renovação íntima.
16. Multidimensionalidade. O fato de a consolidação do autorrespeito gerar efeitos
e / ou repercussões multidimensionais.
17. Paradireitologia. O fato de toda consciência merecer respeito.
18. Parapatologia. O fato de a consciência não aceitar ajuda como sinal de autodesrespeito e egoísmo.
19. Parapoliticologia. O fato de a aplicação do autorrespeito multidimensional ser ato
parapolítico perante si.
20. Prioriologia. O fato de ser mais inteligente evolutivamente a consciência escolher
o melhor ao pior.
21. Proxêmica. O fato de a consciência necessitar, em alguns casos, distanciar-se da situação e / ou da consciência dificultadora do desenvolvimento do autorrespeito.
22. Recexologia. O fato da possibilidade de ocorrer erros pessoais, bem como o fato de
se poder recomeçar apesar das consequências geradas pelos mesmos.
23. Ressomática. O fato de o uso dos autopotenciais e do retrossoma em vidas anteriores poder se refletir na condição do autorrespeito multidimensional na vida atual.
24. Retrocognição. O fato de ser possível superar traços pessoais lidando com os efeitos antes mesmo de saber o motivo gerador de tal manifestação íntima.
25. Serenologia. O fato de o Serenão extrapolar a condição do autorrespeito, na vivência lúcida da policarmalidade.
26. Universalismo. O fato de a consciência não ser o centro do Universo.
Contextos. Segundo a Intrafisicologia, há contextos sociais nos quais a consciência deve
estar atenta, lúcida e vigilante quanto a ser tratada e tratar-se com autorrespeito multidimensional,
a exemplo destes 4, abaixo relacionados em ordem alfabética:
1. Comércio em geral.
2. Família.
3. Instituições de ensino.
4. Trabalho.
Terapeuticologia. A dissecção dos fatos e parafatos (situações e consciências), a Conscienciometrologia aliada à Consciencioterapia e a criação de estratégias de recins para as respectivas casuísticas são a solução racional ou a cura eficaz para o autodesrespeito.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrespeito multidimensional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
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Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Autotortura: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
Intersubjetividade: Conviviologia; Neutro.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

A INTEGRIDADE FRENTE AOS VALORES PESSOAIS
DESENVOLVE O AUTORRESPEITO MULTIDIMENSIONAL
CONDIÇÃO ESTA SINE QUA NON PARA SE ALCANÇAR
O RESPEITO A TODAS AS CONSCIÊNCIAS DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui da condição do autorrespeito multidimensional? Se não, quais fatores dificultam tal vivência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29
x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 268, 546 a 552, 714, 751 e 1.098.

A. P. S.
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AUTORRESPONSABILIDADE ESPACIAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresponsabilidade espacial é o atilamento cosmoético da conscin intermissivista lúcida no uso consciente e evoluído do espaço intrafísico útil, priorizando, com
a inteligência evolutiva (IE), a multifuncionalidade ideal do ambiente voltado à produtividade interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable,
“que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder;
afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. A palavra
responsabilidade apareceu no Século XIX. O vocábulo espacial procede do idioma Francês, spatial, “espacial”, e este do idioma Latim, spatium, “espaço”. Surgiu em 1920.
Sinonimologia: 01. Emprego espacial autorresponsável. 02. Autorresponsabilidade pelo espaço. 03. Autorrespeitabilidade espacial. 04. Autocuidado espacial. 05. Alocação física responsável. 06. Utilização espacial lúcida. 07. Autoconsciência espacial responsável. 08. Ocupação espacial autoconsciente. 09. Autoalocação intrafísica atilada. 10. Autaproveitamento espacial responsável.
Neologia. As 3 expressões compostas autorresponsabilidade espacial, autorresponsabilidade espacial básica e autorresponsabilidade espacial avançada são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Ociosidade espacial. 2. Autodesrespeitabilidade espacial. 03. Uso
irresponsável do espaço intrafísico. 04. Maximização do espaço ocioso. 05. Autodescuido espacial. 06. Autolocalização intrafísica irresponsável. 07. Autoinconsciência espacial. 08. Utilização espacial inconsciente. 09. Autoalocação humana desatenta. 10. Má utilização espacial.
Estrangeirismologia: a prioridade qualitativa do inner space modelando escolhas do outer space; a sensação de bem-estar da conscin chez-soi; a veracidade da expressão home, sweet
home; o exibicionismo do status social do morador; a decoração ecologicamente sustentável
e clean; o Verponarium pessoal; a pueri domus da consciênçula; o background paracultural intermissivo; a polis; o palacete da celebridade nouveau riche; a posição de móveis e objetos respeitando os locais de poder no feng shui; a escolha da landscape intrafísica cosmovisiológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autevolutivas e autoproexológicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização espacial; os autevoluciopensenes; a autevoluciopensenidade; os interassistenciopensenes; a interassistenciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ecopensenes; a ecopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
a autorresponsabilidade evolutiva sobre pensenes e ações.
Fatologia: a autorresponsabilidade espacial; a eliminação e descarte permanente dos bagulhos energéticos; a evitação do colecionismo patológico; o estudo apurado da funcionalidade
realista dos espaços intrafísicos; a priorização na compra de livros e objetos úteis, ao invés de objetos de arte; a dileção pelos espaços intrafísicos adequados e bem aproveitados; os móveis inteligentes; a busca de espaços intrafísicos aconchegantes visando as práticas interassistenciais; a automotivação crescente e satisfação diária pela prática da escrita, favorecida pelo ambiente; a ausência de requinte supérfluo; o sonho brasileiro da casa própria; o ambiente doméstico agradável,
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despojado e acolhedor; a gratidão da conscin escritora profícua pelo domicílio mantenedor da
saúde intelectual; o evento arquitetônico anual Casa Cor; o sentimento feliz de completude haurido na estação de trabalho ao término do texto tarístico; a parcimônia no recheio decorativo; o desperdício de recursos financeiros em bens suntuosos; a casa de vestir ou máquina de morar; as favelas urbanas; as casas tóxicas; a crítica social na paródia política minha casa–minha dívida; os
grandes espaços frios, feios, tristes, escuros e vazios, com pé direito alto, provocando intimidação
(catedrais); a casa retratando a personalidade dos moradores; a preservação do cômodo destinado
à prática da tenepes; a responsabilidade pela destinação do metro quadrado ocupado; a ambientação enxuta; a escrita conscienciológica prazerosa preenchendo a qualidade do tempo livre doméstico; a importância da Ergonomia; o domicílio intrafísico na condição de recurso grafopensênico;
os cuidados com a hidratação (umidificador), temperatura (condicionador), qualidade aérea (filtro) e iluminação (lâmpadas ecológicas) dos ambientes domésticos; as obras faraônicas superfaturadas; a Península dos Ministros e o Setor de Mansões no Distrito Federal; a cultura arquitetônica
do puxadinho; a ostentação em detrimento da funcionalidade; a manutenção do espaço autossustentável; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas rotinas diárias
da produtividade mentalsomática; a predileção por ambientes menores e funcionais, facilitadores
da manutenção das defesas energéticas; o paracérebro na condição de moradia permanente da
consciência; a inspiração criativa recebida nas paravisitas de amparadores paraintelectuais; a alcova blindada; a irradiação energética pacificadora do holopensene doméstico; os ambientes extrafísicos contíguos aos espaços físicos; a irresistibilidade do parambiente criado pela elaboração de
neoverbetes; os morfopensenes gravitantes da base física projeciogênica; o paralazer desfrutado
sem sair de casa, nas leituras edificantes com formação de campo energético; a casa-conceptáculo
da megagescon; o parabanho energético revigorante e o sorriso espontâneo ao cruzar a soleira da
porta domiciliar, diariamente; a atração energética irresistível do ambiente das autoneopesquisas;
as rotinas parapsíquicas desenvolvidas e aperfeiçoadas na intimidade do lar, aplicadas à produtividade intelectual cosmoética; a elongação ou prolongamento extrafísico dos espaços intrafísicos
destinados à assistência; as parafavelas baratrosféricas; o ambiente intrafísico interassistencial
atrator de autassistência avançada; a casa instalada para receber a parafamília paraprocedencial;
os megafenômenos do extrapolacionismo cosmoético gerados pela holosfera da casa do escritorconscienciólogo; a manutenção da para-higiene ou higiene energética das peças da casa; o encapsulamento parassanitário do ambiente de trabalho redacional; o paraquarto do hóspede mais ilustre, amparador funcional do tenepessista ou ofiexista; a autoignorância da desassim; o paradever
intermissivo; o clima doméstico favorecendo a identificação do fluxo de atividades multidimensionais; o bolsão interdimensional adstrito à ofiex pessoal; as corresponsabilidades evolutivas; as
Redes Parassociais de Interassistência (RPIs); as paracomunidades intencionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo casa-autoproéxis; o sinergismo fecundidade-fertilidade
na escrita diária; o sinergismo moradia humana–extraphysical hometown; o sinergismo localização espacial–deslocamento multidimensional; o sinergismo acolhimento-esclarecimento; o sinergismo espaço intrafísico–espaço extrafísico indutor de autorreflexões; o sinergismo ambiente familiar–ambiente parafamiliar.
Principiologia: o princípio da vida multidimensional; o princípio da grupalidade;
o princípio da irresistibilidade; o princípio da descrença (PD); o princípio da prioridade compulsória; o princípio da lealdade intermissiva; o princípio pessoal de nem 1 dia sem linha escrita;
o princípio da Higiene Consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de conduta individuais; os códigos de urbanização e saneamento; o código de etiqueta parassocial; o código do bem
viver; os códigos estéticos arquitetônicos em cada época; os códigos da autoconsciencialidade
(holopensene domiciliar) evidenciados pelo ambiente.
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Teoriologia: a teoria das afinidades cosmoéticas; a teoria da base intrafísica ideal; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria do corpo unificado; a teoria do paracérebro; a teoria
da inseparabilidade grupocármica; a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria da reciclagem intrafísica.
Tecnologia: as técnicas domóticas (automação residencial); a técnica de viver evolutivamente; as técnicas construtivas sustentáveis; as técnicas ecológicas; a técnica da autorreflexão
de 5 horas; as técnicas da evolução conjunta; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos exemplificando a utilização responsável dos espaços intrafísicos; a inteligência espacial aplicada no laboratório conscienciológico Tertuliarium favorecendo o uso da inteligência evolutiva (IE).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pararquiteturologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito halo da operosidade voluntária cosmoética na Cognópolis; os efeitos inescondíveis da liderança multidimensional anônima; os efeitos físicos sadios promovidos no
ambiente doméstico da conscin ectoplasta; o efeito do holopensene dos moradores criando a verdadeira ambientação da casa; o efeito impactante do ambiente energético qualificado; os efeitos
positivos das companhias evoluídas; os efeitos nocivos das assins sem desassins.
Neossinapsologia: o ambiente domiciliar facilitador da captação de autoneoverpons cosmoéticas expandindo neossinapses autorresponsáveis avançadas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo
projetivo; o ciclo perdas-ganhos; o ciclo assim-desassim; o ciclo da MBE; o ciclo autocomprometimento (responsabilidades)-autodiscernimento (escolhas cosmoéticas); o ciclo orientação intrafísica–orientação extrafísica.
Enumerologia: a autorresponsabilidade intermissiva; a autorresponsabilidade autogesconológica; a autorresponsabilidade interassistencial; a autorresponsabilidade parassocial; a autorresponsabilidade proexológica; a autorresponsabilidade cosmoética; a autorresponsabilidade
ambiental.
Binomiologia: o binômio palácio-museu; o binômio direitos-deveres; o binômio segurança intrafísica–parassegurança; o binômio loc interno–loc externo; o binômio estado consciencial–morada real; o binômio autesforços-compléxis; o binômio sensatez-resultados.
Interaciologia: a interação domicílio-priorizações; a interação soma-evolução; a interação conforto-produtividade; a interação sofisticação-funcionalidade; a interação homem-máquina; a interação tecnologia-manualidade; a interação responsabilidade-disponibilidade.
Crescendologia: o crescendo decisão-resolutividade; o crescendo ambiente performático intrafísico–ambiente performático extrafísico; o crescendo qualidade de vida intrafísica–qualidade de vida intraconsciencial; o crescendo cenografia do lar–set multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio cultura egocármica–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio ambiente clean-claro-caro; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio Centrais Extrafísicas da Verdade–Fraternidade–Energias; o trinômio matriz intermissiva–matriz extrafísica–matriz intrafísica; o trinômio assistência-tenepes-ofiex; o trinômio bem-estar–equilíbrio–felicidade.
Polinomiologia: o polinômio MBE–EV–arco voltaico–tenepes; o polinômio filosofia-logística-estratégia-distribuição; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio recebimentos-aportes-gratidão-retribuição; o polinômio seriedade-diligência-autocompromisso-autoconfiabilidade-operosidade-autorresponsabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo ilha da fantasia / ilha de ortopensenidade; o antagonismo mansão / casa proexogênica; o antagonismo condomínio convencional de luxo / comunidade conscienciológica; o antagonismo irresistibilidade / inacessibilidade; o antagonismo despojamento / suntuosidade; o antagonismo senso de responsabilidade intermissiva / irresponsabilidade intermissiva.
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Paradoxologia: o paradoxo de os limites intrafísicos serem base defensiva para a expansão extrafísica da assistência; o paradoxo máximo conforto físico–megadesconforto consciencial; o paradoxo belo design–antiergonomia; o paradoxo do fausto-infausto; o paradoxo da
minoria evolutiva produzir efeitos majoritários; o paradoxo dos vizinhos de casas geminadas
poderem não se comunicar; o paradoxo evolutivo do quanto mais, menos.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a parapsicocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a assistenciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual autevolutivo; a lei do patrimônio intelectual; as leis da Paradireitologia; as leis condominiais; a lei de quem pode o mais pode o menos;
a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da contiguidade evolutiva.
Filiologia: a sociofilia; a assistenciofilia; a domofilia; a leiturofilia; a recinofilia; a recexofilia; a xenofilia; a intelectofilia; a autocriticofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a agorafobia; a sociofobia; a impontualidade crônica evidenciando a cronofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência palaciana; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro; a síndrome do canguru; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a mania de limpeza doméstica (faxina); a mania decorativa; a mania de
reformar casas novas; a dromomania.
Holotecologia: a somatoteca; a proexoteca; a tecnoteca; a geopoliticoteca; a intrafisicoteca; a ergonomoteca; a biblioteca; a esteticoteca; a espacioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Reurbanologia; a Autocogniciologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Parageopoliticologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Megagesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin latifundiária; a semiconsciex; a conscin intermissivista; a conscin mestre de obras; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexólogo; o verbetólogo; o projetor consciente; o duplista; o duplólogo; o parapedagogo; o autopesquisador; o autodecisor; o proexista; o proexólogo; o escritor conscienciológico; o compromitente extrafísico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o teleguiado; o autexemplarista; o intelectual; o tocador de
obra; o homem de ação; o dono da casa.
Femininologia: a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a verbetóloga;
a projetora consciente; a duplista; a duplóloga; a parapedagoga; a autopesquisadora; a autodecisora; a proexista; a proexóloga; a escritora conscienciológica; a compromitente extrafísica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a teleguiada; a autexemplarista; a intelectual; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a dona da casa.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens domoticus; o Homo sapiens
autorganisatus; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorresponsabilidade espacial básica = o atilamento cosmoético para os
cuidados diários com a organização e limpeza da base física; autorresponsabilidade espacial
avançada = o atilamento cosmoético para os cuidados diários com a manutenção da autopensenidade cosmolínea para atender autorrequisições interassistenciais no holopensene doméstico.
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Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Reurbanologia; a paracultura; a cultura da Autofiexologia; a cultura da Tenepessologia; a cultura conscienciocêntrica;
a cultura intermissiva; a cultura da Grafopensenologia; a cultura da Equilibriologia.
Holosfera. O verdadeiro mobiliário domiciliar é o holopensene ou atmosfera gravitante
formada pela autopensenidade dos ocupantes. Ao pensar em mudança, construção, reforma e / ou
redecoração da casa, a conscin intermissivista lúcida prioriza, antes de tudo, a recéxis e a recin
autoortopensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresponsabilidade espacial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
02. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
03. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Interlúdio: Parageografologia; Homeostático.
10. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
12. Núcleo de inteligência: Discernimentologia; Homeostático.
13. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Territorialidade individual: Interdimensiologia; Neutro.

A AUTORRESPONSABILIDADE ESPACIAL DOMICILIAR EVIDENCIA VALORES AUTEVOLUTIVOS INATOS DA CONSCIN
INTERMISSIVISTA LÚCIDA, AO PRIORIZAR, NO AMBIENTE,
A MULTIFUNCIONALIDADE INTERASSISTENCIAL MÁXIMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz a adequação autorresponsável do espaço
físico ocupado temporariamente, nesta dimensão, visando qualificar a máxima funcionalidade
autogesconológica interassistencial? Com qual produtividade teática?
Filmografia Específica:
1. Conscienciocenter: Condomínio Residencial, Empresarial e Cultural. Título do DVD: Conscienciocenter:Condomínio Residencial, Empresarial e Cultural. Local: Foz do Iguaçu, PR; Brasil. Entrevistas: Prof. Waldo Vieira,
sobre a Cognópolis; Prof. João Aurélio Bonassi, sobre a CCCI e a UNICIN; Prof. Nario Takimoto, sobre o Campus OIC;
Prof. Marcelo Silva, sobre o Campus IIPC; Prof. Felipe Colpo, sobre o Campus ASSINVÉXIS; Prof. Hernande Leite,
sobre o Campus CEAEC; Prof. Cesar Cordioli, sobre a AIEC; entrevista com os arquitetos Ana Paula Simões; Eduardo
Pavan; & Fabiana Cerato; entrevista com Pedro Gomes, sobre as empresas conscienciocêntricas; e entrevistas com Cecília
Oderich; Alexander Steiner; Cristina Arakaki; Roberto Almeida; Lucy Lutfi; & Roberto Leimig. Direção: Sílvio Schmidt.
Produção Executiva: Suzane Morais. Produção Geral: Comunicons; & Zoom Produções e Eventos. Músicas: Sinfonia
N. 7 de Beethoven; Sinfonia N. 9 de Beethoven; & Chanson de Matin de Elgar. Realização: UNICIN.
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Bibliografia Específica:
1. 100 Fronteiras; Redação; Waldo Vieira e a Cognópolis: Bairro do Conhecimento; Revista; Mensário; Ed.
41; Ano V; Seção: Capa / Conscienciologia; 8 fotos; 3 websites; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2009; páginas 7 e 24 a 28;
ed. bilíngue (port. e esp.).
2. Conde, Miguel; Bairro do Saber: Conscienciologia; Projeto do Megacomplexo Cultural Holoteca; Tertuliarium; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Revista O Globo; Semanário; Ano 5; N. 222; 1 abrev.; 1 endereço; 13 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 26.10.08; páginas 5 (chamada), 20 a 22 e 24.
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
412, 494 e 503.

M. L. B.
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AUTORRESPONSABILIDADE PENSÊNICA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresponsabilidade pensênica é a percepção de dever e obrigação da
conscin intermissivista, homem ou mulher, em gerir, com lucidez e autodiscernimento, os próprios pensamentos, sentimentos e energias, objetivando a homeostase holossomática pessoal
e a melhoria da qualidade dos holopensenes onde atua.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. A palavra responsabilidade apareceu no Século XIX. O termo pensamento procede também do idioma Latim, pensare,
“pensar; cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento;
fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. A palavra energia deriva do idioma Francês, énergie, derivado do idioma
Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autocomprometimento pensênico. 2. Autocontrole pensênico.
Neologia. As 3 expressões compostas autorresponsabilidade pensênica, autorresponsabilidade pensênica forçada e autorresponsabilidade pensênica espontânea são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Autoirresponsabilidade pensênica. 2. Descomprometimento autopensênico. 3. Descontrole autopensênico. 4. Autopermissividade pensênica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorresponsabilidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorresponsabilidade pensênica: autodisciplina. Tenhamos autorresponsabilidade reflexiva.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Autopensenes. Você pode se considerar verdadeira máquina de autopensenização,
contudo, deve evitar gerar pensenes automáticos. Ortopensenes exigem autorreflexões”.
2. “Autopensenidade. A autopensenidade cosmoética sobrepaira, altaneira, as tiranias, as ditaduras e as escravidões”.
II. Fatuística
Pensenologia: a autorresponsabilidade pensênica; o holopensene pessoal do autocomprometimento com rendimento evolutivo; a assinatura pensênica; o rastro pensênico; a abordagem
pensênica; os autopensenes; a autopensenidade; a prudência autopensênica; a autodisciplina pensênica; a racionalização da pensenidade; a depuração da pensenidade; o autoposicionamento cosmoético da pensenidade; os autopensenes evolutivos; o controle voluntário da autopensenização;
a autopensenização sadia contínua; a autopensenização refletida; a autopensenização equilibrada;
a autopensenização cosmoética; a higiene autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os autoortopensenes; a autoortopensenidade.
Fatologia: a retidão intraconsciencial; os pensamentos positivos; a autorreflexão; o autodiscernimento evoluído; a abrangência do pensamento; a flexibilidade mental; os atributos mentais avançados; o ato continuado de pensar bem de todos; a correção cosmoética; a acalmia consciencial; a Higiene Consciencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraprofilaxia
pensênica; a psicosfera pessoal sadia; o desafio evolutivo e cosmoético de aprimorar os autopensenes na conexão com os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensamento-sentimento-energia; o sinergismo cérebro-paracérebro permitindo a autopensenização multidimensional; o sinergismo pensene racional–
–ação correta; o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo positivo da ortopensenidade; o sinergismo patológico pensar mal dos outros–conflitividade.
Principiologia: o princípio cosmoético de pensar o melhor para todos; o princípio da
racionalidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autopensenes; o código duplista de Cosmoética (CDC) aplicado na conversa matinal da dupla evolutiva (DE) estabelecendo o holopensene para o dia.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teoria de ser
o pensene a unidade de manifestação prática da consciência.
Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica de autavaliação do pensene padrão.
Voluntariologia: a autodisciplina pensênica pró-evolutiva dos voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito da conexão pensênica entre conscins e consciexes; os efeitos da
pensenosfera no espaço circundante, intra e extrafísico, afetando direta ou indiretamente outras
pensenosferas; o efeito escudo antiassédio da benignopensenidade.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses a partir da autorreflexão; as neossinapses
e paraneossinapses necessárias à teática dos princípios conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo identificação–autocorreção instantânea do mau juízo.
Enumerologia: a reciclagem cosmoética definitiva da autopensenização; a qualificação
cosmoconsciencial; o enriquecimento autorresponsável da pensenização rotineira; a persistência
do autopensene reurbanizador; a retilinearidade da autopensenização lúcida; a manutenção harmoniosa entre os autopensenes e os xenopensenes; a evolução da inteligência ortopensênica.
Binomiologia: o binômio lucidez-discernimento; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio pensar antes–agir depois; o binômio mentalsoma-psicossoma; o binômio pensenosfera-energosfera.
Interaciologia: as interações pensênicas; a interação lucidopensene–ação assistencial;
a interação patopensenes-irresponsabilidade.
Crescendologia: o crescendo autovigilância pensênica–lucidopensenidade; o crescendo
obstinação patopensênica–reciclagem intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio pensamento-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio
evolutivo intencionalidade-ortopensenidade-autodesperticidade.
Polinomiologia: o polinômio criticidade-reflexividade-autenticidade-transparência.
Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / aura nosográfica; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo falar bem / pensar mal.
Paradoxologia: o paradoxo de o pensene sutil poder gerar efeitos intensos.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao automonitoramento pensênico; a lei da
megafraternidade evolutiva.

4082

Enciclopédia da Conscienciologia

Filiologia: a ortopensenofilia; a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia;
a criteriofilia; a disciplinofilia; a recinofilia; a raciocinofilia; a mentalsomatofilia; a anticonflitofilia.
Fobiologia: a autodisciplinofobia; a autocriticofobia; a fraternofobia.
Sindromologia: a síndrome da patopensenidade; a síndrome do pensamento distorcido.
Maniologia: a mania de pensar mal dos outros.
Mitologia: o mito do aprimoramento pessoal sem esforço; o mito da privacidade pensênica.
Holotecologia: a pensenoteca; a interassistencioteca; a higienicoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a ideoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Holopensenologia; a Autocriteriologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Recexologia; 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 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 autopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator;
o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorresponsabilidade pensênica forçada = o modo irrepreensível de
pensenizar incidente apenas sob autovigilância; autorresponsabilidade pensênica espontânea
= o modo irrepreensível, natural e permanentemente de pensenizar, enquanto bom hábito adquirido.
Culturologia: a cultura da autopensenidade cosmoética; a cultura da Cosmoeticologia;
a cultura da Autopensenologia Lúcida.
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Categoriologia. No âmbito da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias de autopensenizações da conscin responsável:
01. Autopensenização acolhedora.
02. Autopensenização autocrítica.
03. Autopensenização benigna.
04. Autopensenização coerente.
05. Autopensenização conscienciológica.
06. Autopensenização correta.
07. Autopensenização cosmoética.
08. Autopensenização depurada.
09. Autopensenização desassimiladora.
10. Autopensenização equilibrada.
11. Autopensenização esclarecedora.
12. Autopensenização evolutiva.
13. Autopensenização fraterna.
14. Autopensenização higiênica.
15. Autopensenização homeostática.
16. Autopensenização íntegra.
17. Autopensenização interassistencial.
18. Autopensenização libertária.
19. Autopensenização lúcida.
20. Autopensenização mentalsomática.
21. Autopensenização organizada.
22. Autopensenização ponderada.
23. Autopensenização preventiva.
24. Autopensenização produtiva.
25. Autopensenização profilática.
26. Autopensenização qualificada.
27. Autopensenização retilínea.
28. Autopensenização serena.
29. Autopensenização tenepessista.
30. Autopensenização traforina.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresponsabilidade pensênica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Agente de sustentação pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
05. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
09. Autorresponsabilidade proexológica: Proexologia; Homeostático.
10. Brecha patopensênica: Autassediologia; Nosográfico.
11. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
13. Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
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14. Sincretismo consciencial: Pensenologia; Neutro.
15. Vício do pensamento: Pensenologia; Nosográfico.

A MANUTENÇÃO ATILADA E DIUTURNA DA AUTORRESPONSABILIDADE PENSÊNICA É CONDIÇÃO NECESSÁRIA
PARA O ATINGIMENTO SUSTENTÁVEL DA HOMEOSTASE
HOLOSSOMÁTICA, QUALIFICANDO A ASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a autorresponsabilidade pensênica?
Quais progressos vem conseguindo na reeducação da autopensenidade e consequente homeostase
holossomática?
Bibliografia Específica:
1. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; revisoras Evelise Vicenzi; et al.; 216 p.; 36
caps.; glos. 168 termos; 63 refs.; 28 webgrafias; 2 anexos; alf.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2016; páginas 32, 36, 40, 80 e 97.
2. Kunz, Guilherme; Manual do Materpensene: a Síntese da Consciência; pref. Nara Oliveira; revisores
João Paulo Costa; et al.; 150 p.; 5 partes; glos. 72 termos; 31 refs.; 4 anexos; alf.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 25, 26, 49, 188 e 189.
3. Martins, Eduardo; Higiene Consciencial: reconquistando a Homeostase no Microuniverso Consciencial;
revisoras Dayane Rossa; et al.; 396 p.; 6 seções; glos. 282 termos; 7 filmes; 59 refs.; 19 webgrafias; alf.; ono.; enc.;
2a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu , PR; 2017; páginas 27, 30, 90 e 95.
4. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Katia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 71 abrevs.; glos. 248 termos; 6 filmes; 508 refs.; 2 anexos; alf.; geo.; ono.; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; páginas 49, 188 e 189.
5. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 33, 72, 73, 132, 158,
210 e 220.
6. 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 219.

C. R. M.
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AUTORRESPONSABILIDADE PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresponsabilidade proexológica é a condição de a conscin intermissivista, homem ou mulher, gerir, com autodiscernimento, as vivências, ações ou esforços pessoais, visando a realização da autoprogramação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable,
“que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder;
afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. A palavra
responsabilidade apareceu no Século XIX. O vocábulo programação procede do 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 também do idioma Latim,
existentialis, “existencial”. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Autorresponsabilidade existencial. 2. Retidão pessoal proexológica.
3. Utilização lúcida da proéxis. 4. Autadministração cosmoética da proéxis. 5. Probidade de
programação existencial.
Neologia. As 4 expressões compostas autorresponsabilidade proexológica, autorresponsabilidade proexológica egocármica, autorresponsabilidade proexológica grupocármica e autorresponsabilidade proexológica policármica são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Autoirresponsabilidade existencial. 2. Autoirresponsabilidade proexológica. 3. Autodisplicência na consecuçāo da proéxis. 4. Improbidade existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à responsabilidade proéxica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorresponsabilidade proexológica: autexemplarismo. Tenhamos autorresponsabilidade proexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico; o holopensene pessoal da Proexologia; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
o holopensene da autorresponsabilidade evolutiva.
Fatologia: a autorresponsabilidade proexológica; o autesforço lúcido aplicado à consecução da proéxis; a autoconvicção proexológica; a bússola consciencial; a autodeterminação lúcida; o fortalecimento da automotivação; a priorização evolutiva; a priorização da proéxis; o megafoco proexológico; a assunção das autorresponsabilidades evolutivas; a autoincorruptibilidade;
o anticomodismo; a eliminação do corpo mole; o interesse genuíno pelo bem-estar coletivo;
o senso universalista; as responsabilidades holocármicas perante os aportes recebidos; a interassistencialidade; a evitação da ociosidade; a autocoerência na busca de ampliação dos feitos assistenciais; o aprimoramento intelectual; o aprimoramento da comunicabilidade enquanto facilitador
dos interrelacionamentos conscienciais; o aprimoramento contínuo das autocompetências; a utilização assistencial dos trafores; a prontidão assistencial; o acerto grupocármico; a tares teática;
o autodiscernimento na solução de malavenças; a autopacificação; o antibelicismo; a sinceridade;
a reação pacífica; a inexistência de ressentimentos; o empenho na manutenção das relações harmônicas no grupocarma; a importância de não criar dependentes e / ou dependência; a evitação do
acumpliciamento grupocármico; o senso de responsabilidade perante os outros; a ampliação do livre arbítrio; a autorresponsabilidade cosmoética; a maxifraternidade; o compléxis.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentação
energética; a qualificação das bioenergias; a psicosfera pessoal equilibrada; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal aplicada no cumprimento da proéxis; a prática diária da tenepes; o amparo
extrafísico de função no trabalho assistencial; a pararresponsabilidade pela percepção do amparo
de função; o autodesassédio enquanto pré-requisito para a heterodesassedialidade de grupos;
a evocação dos amparadores extrafísicos técnicos em assistência; os deveres inerentes à paraprocedência; os subsídios extrafísicos pró-proéxis; o paravalor de honrar na intrafisicalidade as decisões intermissivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento-autoproéxis; o sinergismo livre arbítrio–
–livre escolha; o sinergismo qualificação da intencionalidade–acertos evolutivos; o sinergismo
ações proexológicas–amparabilidade extrafísica.
Principiologia: o princípio dos paradeveres conscienciais; os princípios da proéxis pessoal; o princípio de viver evolutivamente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do aqui-agora-já; o princípio da intransferibilidade da proéxis; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da rejeição do impróprio; o princípio da não-violência; o princípio da
priorização do inadiável; o princípio da autorganização evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) conduzindo os interrelacionamentos assistenciais; o código de prioridades pessoais (CPP); o código pessoal de conduta proexogênica; o código de Hamurabi exemplificando normas obsoletas de responsabilidades.
Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria do completismo existencial; a teoria da tares;
a teoria e a prática da interassistencialidade.
Tecnologia: as técnicas proexológicas; a técnica do proexograma; a técnica do balanço
existencial; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da assistência tarística.
Voluntariologia: o senso de responsabilidade proexológica norteando o voluntariado
conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; os efeitos benéficos do exemplarismo cosmoético.
Neossinapsologia: a eliminação dos bagulhos autopensênicos impedidores da geração
de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo aprendizado-ensino-reaprendizado; o ciclo intermissão-ressomapreparação-retribuição-compléxis.
Enumerologia: a ação intencional cosmoética; a ação tarística; a ação assistencial;
a ação solidária; a ação conciliadora; a ação acertada; a ação pró-compléxis.
Binomiologia: o binômio aporte existencial–responsabilidade proexológica; o binômio
proéxis–megarresponsabilidade interconsciencial; o binômio aporte-retribuição; a aplicação do
binômio admiração-discordância na vivência grupal; o binômio desprendimento-assistência;
o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio intermissão–vida humana.
Interaciologia: a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética; a interação assistente-assistido; a autorresponsabilidade na interação professor-aluno enquanto peça
importante na consecução da proéxis; a interação responsabilidade-disponibilidade.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo recebimentos de aportes–retribuições fraternas; o crescendo teoria intermissiva–prática proexológica; o crescendo automonitoramento-autavaliação-autocorreção.
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Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio meta-esforço-realização; o trinômio consciencialidade-responsabilidade-assistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo foco na ganância / foco na proéxis; o antagonismo autodecisão / autossabotagem; o antagonismo conduta
egocêntrica / conscientização evolutiva; o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica.
Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de o exemplo
silencioso repercutir mais se comparado a milhares de palavras vãs; o paradoxo prioridade proexológica–vontade pessoal; o paradoxo de a verdade mesmo amarga ser preferível à doce ilusão;
o paradoxo de quem ensina ser o primeiro a aprender.
Politicologia: a proexocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao aprimoramento vivencial da autocosmoética; o cumprimento das leis sociais enquanto maturidade convivencial básica; a lei evolutiva da interassistencialidade; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética.
Filiologia: a decidofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a teaticofilia; a neofilia; a priorofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a evitação da decidofobia; a superação da disciplinofobia; a autossuperação
da assistenciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da mentira na consecução da proéxis.
Maniologia: a eliminação da mania insensata da postergação; a evitação da mania de
não dialogar; a erradicação da sofismomania; a aversão à toxicomania; a rejeição à riscomania;
a eliminação da abulomania; o descarte das manias egocêntricas infantis.
Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências; o descarte do mito
da evolução espontânea, natural, sem esforço.
Holotecologia: a proexoteca; a grupocarmoteca; a interassistencioteca; a convivioteca;
a evolucioteca; a teaticoteca; a volicioteca; a prioroteca; a discernimentoteca; a traforoteca;
a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autocosmoeticologia; a Interassistenciologia;
a Tenepessologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Exemplologia; a Vivenciologia;
a Lucidologia; a Evoluciologia; a Teaticologia; a Policarmologia; a Intrafisicologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin discernidora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin comprometida com a proéxis;
a conscin responsável; a pessoa honesta; a pessoa íntegra; o indivíduo irrepreensível.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o completista;
o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sa-
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piens interassistens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens incorruptibilis; o Homo sapiens fidedignus; o Homo sapiens confidens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorresponsabilidade proexológica egocármica = aquela na qual predominam as ações ou esforços assistenciais em relação ao self; autorresponsabilidade proexológica
grupocármica = aquela na qual predominam ações ou esforços assistenciais em relação ao grupo
evolutivo; autorresponsabilidade proexológica policármica = aquela na qual predominam esforços assistenciais de caráter universalista além dos interesses grupocármicos.
Culturologia: a superação dos idiotismos culturais; a cultura do autaprimoramento contínuo; a cultura do Universalismo; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Proexologia;
a cultura da megafraternidade; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura do exemplarismo cosmoético.
Evitaciologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
atitudes atravancadoras da proéxis a serem evitadas pela conscin intermissivista:
01. Alcoolismo. Reunir-se com amigos para beber socialmente.
02. Autodesorganização. Manter agenda pessoal desatualizada, ocasionando atrasos
frequentes.
03. Cineclubismo. Frequentar cineclubes e passar horas assistindo filmes de comédia
ou aventura, sem proveito evolutivo.
04. Descomprometimento. Viver tal filhote de canguru, morando sem compromisso na
casa dos pais, depois dos 30 anos de idade. Ou fazer-se de aposentado, vivendo descompromissadamente, antes dos 30 anos de idade.
05. Desleixo. Deixar tarefas por fazer, indefinidamente acumuladas, em diversas frentes
de trabalho.
06. Jogatina. Passar as noites na mesa de carteado, comprometendo a saúde física e financeira.
07. Nomadismo. Viajar sem destino durante diversos meses, só por diletantismo.
08. Sedentarismo. Permanecer na cama até tarde, aumentando a circunferência abdominal, causando danos à saúde do soma.
09. Tabagismo. Fumar cigarros, charutos, cachimbo ou narguilés, tornando-se dependente da nicotina, prejudicando a própria saúde e a dos familiares.
10. Vigorexia. Suar o corpo, excessivamente, durante horas, todas as manhãs, na academia de ginástica.
Traforologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 trafores indicadores da autorresponsabilidade proexológica da conscin intermissivista:
01. Acabativa interassistencial.
02. Amparabilidade.
03. Apaziguamento.
04. Argumentação lógica.
05. Assertividade evolutiva.
06. Autenticidade.
07. Autestima sadia.
08. Autocompreensão.
09. Autoconfiança.
10. Autodesassedialidade.
11. Autodisciplina.
12. Automotivação interassistencial.
13. Autoparaperceptibilidade.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Autorganização.
Bom humor.
Confiabilidade.
Continuísmo consciencial.
Cordialidade.
Cosmoeticidade.
Criticismo.
Determinação.
Empatia.
Empreendedorismo.
Epicentrismo.
Estrategismo cosmoético.
Exultação com as realizações evolutivas.
Firmeza cosmoética.
Habilidade para lidar com as pessoas.
Heterodesassedialidade.
Higiene Consciencial.
Honestidade.
Inteligência evolutiva (IE).
Lealdade.
Megafoco proéxico.
Pontualidade.
Positividade.
Predileção pelo esclarecimento.
Retilinearidade ortopensênica.
Universalismo.
Voliciofilia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresponsabilidade proexológica indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
05. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
10. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
11. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
12. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
13. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Protagonismo proexológico: Proexologia; Homeostático.
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A AUTORRESPONSABILIDADE PROEXOLÓGICA, BALIZADORA DA TRAJETÓRIA COSMOÉTICA DA CONSCIN LÚCIDA,
ALICERÇA A EXISTÊNCIA HUMANA EXIGINDO APLICAÇÃO
PERMANENTE DA AUTOINCORRUPTIBILIDADE MÁXIMA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, em qual posição
você, leitor ou leitora, se situa quanto à autorresponsabilidade proexológica? Ainda é escravo(a)
de miniautocorrupções? De qual natureza?
Bibliografia Específica:
01. Dias, Reinaldo; Introdução à Sociologia; 386 p.; 145 refs.; alf.; 27 x 21 cm; br.; 2a Ed.; Pearson; São
Paulo, SP; 2010; página 109.
02. Machado, Cesar; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf;
revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias;
10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
83.
03. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et. al.; 376
p.; 6 seções; 106 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da
autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos
(neológico especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 19, 27 e 82.
04. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Gisele Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.;
3 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); Rio de Jáneiro, RJ; 2001; páginas 18, 72, 73, 75, 92, 101, 102, 147, 149 e 154.
05. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15
E-mails; 103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 42, 54, 72, 88, 89, 114, 126, 150, 160, 166, 170, 182, 186 e 188.
06. 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 136, 192, 208, 210 e 246.
07. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Rio de
Janeiro, RJ; 1997; páginas 41, 57, 74, 114, 124, 164 e 219.
08. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial;; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 176 p.; 40 caps.; 34 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 11 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 4a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2005; páginas 18, 20, 21, 40, 41, 59, 61, 62, 69 e 124.
09. 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 18 e 19.
10. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 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 99.
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 420, 497, 649, 654, 679, 703 e 718.
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AUTORRESPONSABILIDADE SOMÁTICA
(AUTOCOMPLETISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorresponsabilidade somática é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou mulher, gerir com autodiscernimento as influências ambientais, sociais, multidimensionais e conscienciais sobre a Fisiologia Humana, conjunto de sistemas de órgãos corporais, e os
consequentes resultados em termos de individualidade biológica, a fim de responder pelas ações,
conscientes ou não, administradas, aplicadas, dedicadas, indicadas, orientadas, praticadas e sugeridas em prol do estabelecimento da base teática de bem-estar, saúde holossomática e integração
corpo-consciência com foco no completismo existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar;
assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. A palavra responsabilidade apareceu no Século XIX. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique,
e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorresponsabilidade sobre o corpo físico. 2. Dever da própria saúde física. 3. Autodiscernimento evolutivo sobre a Fisiologia Humana.
Neologia. As 3 expressões compostas autorresponsabilidade somática, autorresponsabilidade somática preventiva e autorresponsabilidade somática curativa são neologismos técnicos
da Autocompletismologia.
Antonimologia: 1. Autoirresponsabilidade somática. 2. Leviandade somática. 3. Desídia da própria saúde. 4. Omissão quanto ao bem-estar pessoal. 5. Despriorização somática.
6. Desequilíbrio pessoal.
Estrangeirismologia: o mindset; o doublethink; o mastermind; o locavore; a junk food;
as fad diets; a green food; a superfood; a superdiet; a paleodiet; o high intensity interval training;
a ignorância observada tanto em quem oferece quanto em quem se alimenta de coffee-breaks plenos dos altamente nocivos açúcar, farinha e refrigerante; o Dr. Google; as controvertidas food libel laws, food disparagement laws ou veggie libel laws; as concentrated animal feeding operations (CAFO).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego lúcido do soma.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Inexiste cura parcial.
Coloquiologia. Eis expressão popular a respeito do tema: – “Você é o que come” ou, em
outras palavras, “o que você come se transforma no que você é”.
Citaciologia. Eis 9 citações a fim de sugerir a priorização dos estudos sobre o tema neste
Terceiro Milênio, listadas em ordem alfabética dos autores:
1. Albert Einstein (1879–1955): – O respeito irrefletido pela autoridade é o maior inimigo da verdade.
2. Benjamin Franklin (1706–1790): – Questionar autoridade é a primeira responsabilidade de todo cidadão.
3. Bertrand Russel (1872–1970): – Dieta, injeções e injunções, desde tempo remoto,
devem produzir o tipo de caráter considerados desejáveis pelas autoridades.
4. Charles Darwin (1809–1882): – Nem o mais forte ou o mais inteligente. Sobrevive
o mais afeito às mudanças.
5. Fiona Godlee (1961–): – A maioria das drogas não funciona para a maioria dos pacientes.
6. Hipócrates (460–370 a.e.c): – Todas as doenças começam no intestino.
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7. Jiddu Krisnamurti (1895–1986): – Não é sinal de saúde estar bem adaptado
a uma sociedade doente.
8. José de Souza Saramago (1922–2010): – Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir.
9. Weston A. Price (1870–1948): – A origem da personalidade e do caráter, à luz dos
novos dados, parece produto biológico e muito menos, como normalmente considerado, resultante de puros traços hereditários.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os criticopensenes; a criticopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autorresponsabilidade somática; a base teática da saúde holossomática;
a priorização do bem-estar pessoal; o compromisso com a megaproéxis; a autoconsciência evolutiva; o tempo e estudo necessário a ser investido para a obtenção da saúde; as opções existentes
para conhecimento da saúde; a saúde enquanto requisito prioritário para o cumprimento da proéxis; os graves limites da Medicina Alopática; o fato de doença não ser deficiência de fármaco; os
medicamentos para tratamento de sintomas sendo, por vezes, insuficientes para promover a cura;
o fato de à indústria da doença não interessar o conhecimento das causas das patologias; a Medicina Fitoterápica; a Medicina Ortomolecular; a Medicina Chinesa; a Medicina Ayurvédica; a Medicina Integrativa; a Medicina Funcional; a relação alimento-saúde; a cadeia alimentar; o fato de
os médicos não receberem treinamento em Nutrição; a omissão deficitária da Medicina em relação à alimentação e ao uso de vitaminas e suplementos alimentares na condição de profilaxia;
a deficiência crônica de micro e macronutrientes; as imprecisões da pirâmide alimentar; a dieta da
zona (40% de carboidratos, 30% de gordura e 30% de proteínas); a dieta vegetariana; a dieta mediterrânea; a dieta cetogênica; os aspectos comuns entre as melhores dietas; a evitação de açúcar,
farinhas e óleos vegetais (excessão ao azeite); o fato de dietas não serem efetivas, mas somente
a partir do estilo de vida; a curiosidade de o trabalho para adquirir, preparar e comer alimento-medicamento ou alimento-veneno ser praticamente o mesmo; a relação do processamento industrial
do alimento com a deterioração dos nutrientes; a influência do tempo e da distância entre a colheita e o consumo no valor nutricional do alimento; o fato de consumidores serem capazes de
forçar a mudança dos supermercados atacadistas; os sucos verdes; a quantidade de açúcar presente nos refrigerantes; o açúcar capaz de viciar 8 vezes mais quando comparado com a cocaína;
a autocorrupção alimentar; a influência do açúcar na personalidade; o curto espaço de tempo no
qual os nutrientes dos sucos curadores são absorvidos pelo organismo humano; as multinacionais
controladoras da produção alimentar do Planeta; os infindáveis debates sobre os alimentos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM); a incompatibilidade dos OGMs
com pequenos produtores; o “deserto verde” resultante das culturas de OGM, danificando a vida
em torno; o fato de 70% dos alimentos processados industrialmente conter pelo menos
1 elemento geneticamente modificado; a importância da saúde bucal; o fato da saúde dental resultar mais da alimentação em comparação à higiene; a banalização do tratamento de canal dentário;
as obturações de amálgama já proibidas em diversos países; o cloro e o flúor na água; o reflexo
visceral-somático e o reflexo somato-visceral, quando a inflamação de determinados órgãos
repercutem em músculos ou vice-versa (braço esquerdo refletindo problema no coração, ombro
refletindo problema na vesícula; dor nas costas devido menstruação); a hiperplasia benigna da
próstata; o ato de deixar a saúde em segundo plano; o ato de virar as costas para a própria saúde;
a remissão de doenças; a reversibilidade dos problemas de saúde; a capacidade inata de o corpo
humano se curar; o microbioma; a epigenética; o sistema nervoso; o equilíbrio entre sistema nervoso simpático (luta / fuga) e parassimpático (relaxamento / digestão); a individualidade bioquímica; os exames biológicos laboratoriais e caseiros preventivos; o glicosímetro; o ketonix; o pe-
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dômetro; as medições de temperatura capazes de identificar estresse adrenal ou da tiroide; as medições de peso, gordura, músculo e água corporal; os procedimentos pessoais de saúde; os enemas
de café e a desintoxicação do fígado; a limpeza do fígado e da vesícula; a necessidade de novo
paradigma de saúde capaz de diagnosticar as causas das doenças; a autocura lúcida; a relação da
saúde física com a saúde consciencial; o comprometimento da proéxis; a educação para autonomia em saúde.
Parafatologia: a soltura energossomática; as autocompensações bioenergéticas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a projetabilidade lúcida (PL); a prática diária da tenepes; a autocura dos bloqueios energéticos;
a autorremissão multidimensional; a relação da saúde física com a saúde parassocial; os processos
pararregenerativos; o macrossoma pessoal; a moréxis; a conquista da ofiex pessoal; a liberdade de
acesso às Centrais Extrafísicas; a saúde consciencial enquanto habilidade de autodesenvolvimento rumo ao compléxis da maxiproéxis grupal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mens sana in corpore sanos; o sinergismo lucidez-conhecimento; o sinergismo autorresponsabilidade somática–autorresponsabilidade proexológica;
o sinergismo imagem corporal–autestima–saúde; o sinergismo voliciolina–saúde física–saúde intelectual; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autorresponsabilidade
somática inabdicável; o exemplarismo do princípio filosófico universalista de máximo bem-estar
para o número máximo de consciências; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio popular de quem procura acha; o princípio cósmico de o menos doente ajudar ao mais
doente; o princípio cosmoético do empenho pela promoção do melhor para todos; os princípios
da saúde.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a autorresponsabilidade
somática; o código grupal de Cosmoética (CGC) apurando o senso de corresponsabilidade pelo
bem comum.
Teoriologia: a teoria do foco de infecção; as teorias do envelhecimento; a teoria do relógio biológico (a duração máxima da vida sendo determinada temporalmente e controlada pelo
próprio padrão genético); a teoria do desgaste dos telômeros (o aumento da desorganização dos
cromossomos); a teoria das alterações nas moléculas de ácidos nucléicos e síntese de proteínas,
viz erros passíveis de ocorrerem no mecanismo de formação das proteínas; a teoria dos radicais
livres (oxidação celular).
Tecnologia: as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia; as técnicas dos exercícios físicos mantenedores da saúde; a tecnologia na elaboração
dos sucos (juicers) objetivando preservar as enzimas dos alimentos; as técnicas de respiração; as
técnicas projetivas.
Voluntariologia: os voluntários da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos positivos da gestão responsável da própria saúde; o efeito do solo
deficiente na planta fraca sem defesa contra insetos; os efeitos do atilamento lúcido e paraperceptivo na identificação das ações homeostáticas; os efeitos gratificantes do conhecimento; os
efeitos da saúde física sobre a vida intelectual; os efeitos patogênicos, ainda ignorados pela maioria, resultantes do flúor e do cloro para o ser humano; o efeito nosológico do refrigerante zero
ou diet no desenvolvimento do câncer; os efeitos mediatos das ações pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes de verpons homeostáticas autexperimentadas permitindo transcender os profissionais de saúde.
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Ciclologia: o ciclo dos checkups periódicos.
Enumerologia: o sistema tegumentar; o sistema circulatório, o sistema digestório; o sistema respiratório; o sistema nervoso; o sistema endócrino; o sistema urinário; o sistema genital;
o sistema músculo-esquelético; o sistema hepático. As reações adversas iatrogênicas; os efeitos colaterais; os erros médicos; as infecções hospitalares; as cirurgias desnecessárias; os medicamentos
mortíferos; as anestesias fatais.
Binomiologia: o binômio alimentação-saúde; o binômio alimento-produto; o binômio
toxicidade-deficiência; o binômio medicamento-doença; o binômio (contraponto) saúde (ausência
de doença)-doença (ausência de saúde); o binômio admiração-discordância; o binômio ofertaprocura; o binômio controle muscular–controle de gordura; o binômio massa magra segmentar–
gordura segmentar; o binômio ingestão calórica–gasto energético.
Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação bioquímica alimentação–
–exercício físico–estado vibracional–emoções harmônicas–autorreflexão–homeostasia holossomática; a interação física postura-saúde; a interação droga lícita–droga ilícita.
Crescendologia: o crescendo volição–ação–saúde–expansão consciencial.
Trinomiologia: o trinômio hierárquico indústria farmacêutica–sociedade médica–formação médica; o trinômio autodescoberta-autorresponsabilidade-autexemplarismo; o trinômio
dos 3 principais fertilizantes nitrogênio-fósforo-potássio; o trinômio fungicidas-herbicidas-pesticidas; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio alturaidade-peso.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-autorresponsabilidade-autodidatismo-autonomia; o polinômio problema-prioridade-meta-plano-resolução; o polinômio hipotálamo-pituitária-adrenal-tiroide; o polinômio homeostático soma saudável–energossoma doador–psicossoma equilibrado–mentalsoma produtivo; o polinômio dieta individualizada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio (da composição corporal) peso–massa muscular–massa de gordura–água corporal total–massa livre de
gordura; o polinômio (diagnóstico de obesidade) índice de massa corporal (IMC)–percentagem
de gordura corporal (PGC)–relação cintura quadril–taxa metabólica basal (TMB); o polinômio
investigar-auscultar-compreender-assistir.
Antagonismologia: o antagonismo suplemento alimentar / medicamento; o antagonismo pessoa brilhante cheia de vida / pessoa com cansaço frequente (astenia); o antagonismo droga / saúde; o antagonismo profilaxia / terapêutica; o antagonismo ausência de doenças / liberdade de doenças; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo sucesso na saúde / sucesso econômico.
Paradoxologia: o paradoxo investir em propriedades–economizar em saúde; o paradoxo do cognopolita adito inconsciente em açúcar como fonte de ECs; o paradoxo de o francês
apesar da alimentação gordurosa ter mais saúde quando comparado ao estadunidense; o paradoxo excesso de possibilidades–escassez de discernimento; o paradoxo boa intenção do profissional de saúde–má intenção da indústria da doença; o paradoxo de o doente poder morrer da cura; o paradoxo da autorresponsabilidade somática abranger o ambiente, a vizinhança, até mesmo a região.
Politicologia: a democracia pura; as injustas políticas de saúde em vigor na maioria dos
países; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei da sobrevivência humana; a demanda
por leis para proteção da soberania alimentar dos povos.
Filiologia: a neofilia; a somatofilia; a conscienciofilia; a teaticofilia; a cienciofilia; a verbaciofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a cibofobia; a recexofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome metabólica ou síndrome X; a síndrome da fadiga crônica
(SFC); a superação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a erradicação das manias alimentares monopolizadoras da consciência.
Mitologia: o mito de adoçantes artificiais serem seguros, testados e promoverem perda
de peso; o mito de a soja ser alimento saudável; o mito de grãos integrais serem saudáveis para
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todos; o mito da pasteurização; o mito de o colesterol prejudicar a saúde; o mito de comer gordura engordar; o mito da gordura saturada causar doença cardíaca; o mito da saúde sem esforço; o mito de o flúor na água reduzir cáries dentárias.
Holotecologia: a somatoteca; a consciencioteca; a nutroteca; a interassistencioteca;
a medicinoteca; a infoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autocompletismologia; a Somatologia; a Morfologia; a Glutenologia; a Anatomia; a Fisiologia Humana; a Educação Física; a Odontologia; a Medicina; a Genética; a Epigenética; a Paragenética; a Homeostaticologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia; a Permaculturologia.
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 amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o pesquisador;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens attentus; o omo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellegens; o Homo
sapiens cognitor; o omo sapiens studiosus; o omo sapiens perquisitor; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorresponsabilidade somática preventiva = as ações de saúde física
com finalidade profilática; autorresponsabilidade somática curativa = as ações de saúde física
com finalidade terapêutica.
Culturologia: a cultura da indústria da doença; a cultura da saúde física; a cultura da
saúde consciencial.
Doença crônica. Nos séculos passados, as doenças infecciosas eram o grande problema
de saúde da humanidade. Hoje, as doenças crônicas, correspondentes a 80% dos custos de saúde,
a despeito do atual desenvolvimento tecnológico-científico promovendo o contínuo surgimento
de drogas e procedimentos terapêuticos, constituem verdadeiro paradoxo.
Tratamentos. Deve-se atentar para generalizações, mas em termos de problemas crônicos de saúde as orientações médicas nem sempre são eficientes. Muitas vezes, os tratamentos bus-
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cam reverter os sintomas por meio do uso de fármacos, sem atender ou resolver as reais causas
dos problemas de saúde.
Diretrizes. Embora haja boa vontade e interesse em ajudar pacientes, as diretrizes
curriculares dos cursos de Medicina são em parte influenciadas pelos interesses da indústria farmacêutica. O treinamento recebido para perceber a individualidade do paciente é pouco ou nenhum, mas principalmente para a prescrição de drogas. Não respeitar os protocolos impostos pode
significar risco para a carreira profissional.
Fontes. A questão não é simples. Embora a estrutura de saúde seja formada por sem número de profissionais íntegros e bem intencionados, os argumentos aqui propostos se apoiam em
inúmeras fontes nacionais e internacionais. O apelo é para o leitor pesquisar e chegar às próprias
conclusões.
Reconhecimento. Não se pretende, e nem se pode, dispensar a Medicina, mas reconhecer e conceder-lhe o devido espaço. Em situações de problemas agudos, a Medicina Alopática
constitui excelente opção.
Decisão. Vale considerar o fato comum de haver dificuldade para decidir em situações
relacionadas à saúde pessoal, preferindo-se seguir as orientações de determinado terapeuta. Por
outro lado, a verdadeira saúde só pode ser alcançada a partir de si próprio.
Individualidade. Cada consciência compõe a própria individualidade bioquímica resultante de influências genéticas (biológicas), epigenéticas (ambientais e estilo de vida) e paragenéticas (conscienciais).
Efeito. Qualquer doença em si não constitui causa mas efeito de determinada ocorrência
ou comportamento, ao modo de feedback fisiológico chamando atenção para a necessidade de solucionar algum problema.
Solução. Em vez de tratar apenas do sintoma, da doença ou de determinado órgão, com
o uso de medicamentos responsáveis por inúmeros efeitos colaterais, cada qual individualmente
precisa se interessar pelo próprio soma, pelos sistemas componentes da Fisiologia Humana a fim
de identificar desequilíbrios, nos casos de doenças, e manutenção de equilíbrio, em situações cotidianas.
Discernimento. Importa discernir entre a ação saudável e a ação patológica. A individualidade bioquímica, psicológica e consciencial é única. Todos somos diferentes. O elixir de determinada consciência pode ser o veneno de outra. Os problemas podem ser parecidos mas jamais os
mesmos. Doenças não: doentes. Causas certamente diferem.
Conhecimento. Torna-se prioritário coletar recursos, informações e orientações a fim de
enriquecer o próprio conhecimento. É recomendável conhecer os problemas de saúde pessoais tão
bem, ou mesmo melhor, quando comparado com especialistas. Mesmo porque nenhum médico
pode curar qualquer pessoa, no máximo contribui para a autocura do consulente.
Programa. A responsabilidade pela saúde exige do interessado a definição de programa
pessoal abrangendo, pelo menos, os 4 itens a seguir enumerados em ordem didática:
1. Nutrição. Comer alimentos “de verdade” livres de aditivos, açúcar, gordura trans
e não processados. Alimentos impróprios apresentam relação com inflamação sistêmica.
Alergias. Melhorar a digestão e identificar alergias alimentares. Existem testes capazes
de revelar diversas sensibilidades específicas na mesma pessoa. As mais comuns resultam de
glúten e laticínios. Algumas alergias e doenças autoimunes podem ter origem no intestino.
Glúten. Vale lembrar a sensibilidade ao glúten sem doença celíaca (SGSDC), problema
de difícil diagnóstico. Depois de afetar o sistema imune pode alcançar outras partes do corpo sem
deixar rastros no intestino.
2. Exercícios. Fazer exercícios físicos é importante para a saúde e o contínuo desenvolvimento cerebral por meio da neurogênese. Também para a ativação das fibras musculares brancas superrápidas com a produção de hormônio de crescimento humano (GH).
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3. Bem-estar. Considerar o processo de mão dupla entre consciência e corpo é prioritário. A definição pessoal de saúde pode influenciar a própria saúde. O fato de a saúde ser bem
mais em comparação com a ausência da doença chama atenção para a relação com a vivência do
bem-estar, por meio de experiências prazerosas, alegres e de interação com amizades evolutivas.
4. Sono. Garantir a qualidade do sono é fundamental no âmbito da saúde. Especialistas
informam sobre a qualidade do sono antes das 24h ser sobremodo superior aquele ocorrendo depois das 00h. Outra consideração seria dormir 9 horas para a recuperação celular. Importante considerar, quando necessário, os aplicativos tecnológicos para medição da qualidade do sono.
Depressão. Em geral, o uso de antidepressivos não resolve problema de depressão, cuja
real causa varia conforme cada situação. Eis, em ordem alfabética, 9 possíveis exemplos de causas de depressão:
1. Açúcar. Excesso de açúcar, por exemplo no caso do pré-diabetes.
2. Antiácido. Deficiência de vitamina B12, resultante, por exemplo, do uso de longo
prazo de antiácido para tratamento de refluxo.
3. Antibióticos. Alteração na flora intestinal em virtude do uso excessivo de antibióticos.
4. Dieta. Deficiência de ômega 3 devido à dieta insuficiente.
5. Genética. Deficiência de ácido fólico em virtude de alteração genética.
6. Glúten. Intestino permeável resultante da intolerância ao glúten produtor de anticorpos contra a tiroide.
7. Mercúrio. Toxicidade de mercúrio devido, por exemplo, ao consumo de atum não orgânico ou existência de obturação de amálgama.
8. Química. Alteração na química cerebral devido a trauma ou estresse.
9. Sol. Deficiência de vitamina D em virtude da falta de sol.
Termo. A necessidade de novo paradigma de saúde requer mesmo a revisão da terminologia das patologias. Cada fator mencionado, tanto relacionado a dieta, exercícios, bem-estar, sono e mesmo quanto ao ambiente ou estilo de vida, pode produzir diferentes desequilíbrios, capazes de provocar sintomas de depressão, cujo conceito ou termo em si, nada sugere sobre a causa,
tratamento e nem tampouco limiares de surgimento e limites patológicos.
Proéxis. A autorresponsabilidade somática eficiente, eficaz e efetiva amplia o potencial
de comportamentos assistenciais. Com saúde, a consciência dispõe de maior capacidade pensênica para identificar e se dedicar à proéxis. São comuns os exemplos de autorreciclagem intraconsciencial seguindo à superação de problemas crônicos. Saúde: intenção assistencial.
Terapeuticologia. Compete ao intermissivista dedicado à autorresponsabilidade somatica ampliar a autoconsciência quanto à seleção de instituições e / ou profissionais de saúde coerentes, competentes e atualizados, bem como à qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorresponsabilidade homeostática, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
04. Ergonomia proexológica: Proexologia; Homeostático.
05. Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
06. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
07. Pé-de-meia somático: Somatologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Soma: Somatologia; Neutro.
Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A AUTORRESPONSABILIDADE SOMÁTICA, PRONUNCIADA
NA QUALIDADE DA INDIVIDUALIDADE BIOLÓGICA, DEMONSTRA OBJETIVA INTEGRAÇÃO COSMOÉTICA CONSCIÊNCIA-CORPO COM FOCO NO ÊXITO DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu a responsabilidade pela própria saúde? Ou ainda segue fielmente, sem qualquer contestação, as orientações de outrem?
Filmografia Específica:
1. O Alimento é Importante. Título Original: Food Matters. País: EUA. Data: 2008. Duração: 80 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: James Colquhoun; & Laurentine Ten Bosch. Elenco: Jerome Burne; Phillip Day; Matthew Foster; Charlotte Gerson;
Jamie Hunt; Dan Rogers; Andrew W. Saul; David Wolfe; & Victor Zeines. Produção: James Colquhoun; Laurentine Ten
Bosch; & Enzo Tedeshi. Diretor Criativo: David Sander. Fotografia: Ray Blewitt; & James Bayliss Smith. Assistente
Fotografia: Serge Lacroix. Editores de Áudio: Renee Endicott; & Laki Fotopolous. Assistentes de Câmera: Luke
Mcdade; & James Hunt. Direção de Animação: Kevin Comty; & Matt Oks. Efeitos Especiais: Anto Skene. Companhia: Permacology Productions. Sinopse: Informação sobre a importância do alimento, prioritária para quem se interessa
por saúde e ignorada pelas escolas convencionais.
2. O Óleo de Lorenzo. Título Original: Lorenzo’s Oil. País: EUA. Data: 1992. Duração: 129 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Coreano; Espanhol; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: George Miller. Elenco: Nick Nolte; Susan Sarandon; Peter Ustinov; Zack O’Malley
Greenburg; Kathleen Wilhoite; Laura Linney; Margo Martindale; Elizabeth Daily; Ann Hearn; LaTanya Richardson;
& James Redhorn. 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 com base em fatos. Sinopse: Lorenzo, de 5 anos de idade, tem seria e rara doença. Os pais, no entanto, não pouparão esforços em ajudá-lo.
Bibliografia Específica:
1. Bland, Jeffrey S.; Disease Delusion: Conquering the Causes of Chronic Illness for a Healthier, Longer,
and Happier Life; pref. Mark Hyman, MD; 432 p.; 14 caps.; 94 enus.; 25 ilus.; glos. 431 termos; 323 refs.; 3 apênds.; 23
x 15 x 3,5 cm; enc.; alf.; Harper Collins Publishers; New York; EUA; 06.05.2014; páginas 10 a 420.
2. Hachinski, Vladimir; Shifts in Thinking about Dementia; Journal of the American Medical Association
(JAMA); Vol. 300; N. 18; Chicago, IL; EUA; November 12, 2008; página 2.172.
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; página 309.
Webgrafia Específica:
1. Gleckman, Howard; A Provocative New Way to Think about Demential; Dec. 29, 2014; 10h23; 1 foto;
disponível em: <http://onforb.es/1ww8mMo>; acesso em: 26.09.15.
2. Masterjohn, Chris; Cholesterol-and-health.com; Uncovering the Truth about America´s most demonized
Nutrient; 2 fotos; disponível em: <http://www.cholesterol-and-health.com/about-cholesterol-and-health.html>; acesso em:
20.02.11.
3. Mental Health Foundation; Dementia, Rights, and the Social Modelo of Disability: A New Direction for
Policy and Practise?; Policy Discussion Paper; August, 2015; 1 E-mail; 2 enus.; 1 website; disponível em: <http://www.
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mentalhealth.org.uk/content/assets/PDF/publications/dementia-rights-key-summary.pdf?view=Standard>; acesso em:
27.09.15.
4. Phillips, Alan; Dispelling Vaccination Myths; Citizens for Healthcare Freedom; August, 18, 2001; disponível em: <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/08/18/vaccine-myths.aspx>; acesso em: 29.09.10.
5. Ravnskov, Uffe; THINCS The International Network of Cholesterol Skeptics; 2 citações; 1 E-mail;
1 website; disponível em: <http://www.thincs.org/>; acesso em: 30.07.10.

A. P.
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AUTORRESTAURAÇÃO IMEDIATA
(AUTODISCIPLINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorrestauração imediata é a técnica de autocorreção instantânea e contínua do equilíbrio existencial, em todo local, dimensão ou momento evolutivo, por meio das próprias manifestações da conscin lúcida, atenta e coordenada.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra restauração deriva do idioma Latim, restauratio, “renovação”, e esta
do idioma Latim Imperial, restaurare, “reparar; consertar; renovar; restaurar”. Apareceu no Século XVI. O prefixo in provém do mesmo idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo mediato procede igualmente do idioma Latim, mediatus, de mediare, “dividir na metade; estar no
meio de”. Surgiu no Século XVII. O termo imediato apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Autocorreção permanente. 02. Autorretificação contínua. 03. Restauração instantânea. 04. Ajuste imediato. 05. Acerto contínuo. 06. Ação reparadora permanente. 07. Ato ortotópico. 08. Ação contínua. 09. Ação concomitante. 10. Fixação megafocal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo restauração: autorrestauração; restauracionismo; restauracionista; restauracionística; restauracionístico; restaurada; restaurado; restaurador; restauradora; restaurante; restauranteco; restaurar;
restaurateur; restaurativa; restaurativo; restaurável; restauricar; restaurista; restauro.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrestauração imediata, autorrestauração imediata primária e autorrestauração imediata culminante são neologismos técnicos da Autodisciplinologia.
Antonimologia: 1. Ação dispersiva. 2. Ato heterotópico. 3. Adiamento da correção.
4. Restauração postergada.
Estrangeirismologia: a manutenção contínua do status quo harmonizado; o exercício do
self recovery durante as crises de crescimento; a restoration pós-dessoma; o prompt rétablissement do tenepessista pré-desperto.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Equilibriologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ordem, da harmonia e do equilíbrio racional da
Tudologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a manutenção da harmonia autopensênica; os reciclopensenes consecutivos e incessantes.
Fatologia: a autorrestauração imediata; a ação interativa contínua; o aqui-hoje-já teático;
a prevenção de imediato; a vida pessoal anticaos; a existência humana antianômica; o combate
natural à anarquia em geral; a manutenção do equilíbrio ecológico generalizado; a Reeducaciologia Teática; a vida pessoal antiestigmatizante; o reerguimento permanente; a manutenção ininterrupta da normalidade da dinâmica evolutiva; a supereficácia evolutiva; a supereficiência energética; a autorganização proativa; o senso de conservação avançado; o modo direto de agir sem protelações; o restauro vapt-vupt; a infraestrutura proexológica conservada em bom estado e sempre
pronta para uso.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a eliminação dos acidentes de percurso parapsíquicos; a força pre-
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sencial autoconsciente da harmonia interdimensional por parte da conscin lúcida e sistemática;
o caminho ideal para o compléxis, a ofiex pessoal e a vivência da autodesperticidade; o pronto refazimento holossomático descartanto ressacas energéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo específico à autorganização; o sinergismo autocorreção-autopacificação.
Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro; o princípio
da não procrastinação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a imperturbabilidade
possível dos fluxos cósmicos.
Teoriologia: a teoria da coerência aplicada nas mínimas manifestações.
Tecnologia: as técnicas para prevenção e correção de erros; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos; os efeitos do holopensene omnirrestaurativo na potencialização das regenerações somáticas.
Ciclologia: o ciclo reparatório; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo reparatório dissuasão-reconsideração-retratação; o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata; o ciclo errar-retificar; o ciclo instantâneo assim-desassim; o ciclo instantâneo
desequilíbrio-reequilíbrio.
Enumerologia: a reposição imediata de objeto pós-avaria irreparável; a recomposição
imediata do estoque pós-gasto imprevisto; a indenização imediata à outrem pós-dano causado;
a recuperação imediata da racionalidade pós-impacto emocional; a retomada imediata da rotina
laboral pós-compromisso extrapauta; a restituição imediata do equilíbrio pós-pertúrbio inevitável;
a retratação imediata de erro pós-conscientização indubitável.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio iniciativa-acabativa no mesmo contexto cronêmico e proxêmico; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação homeostática das correções dos enganos.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo centrípeto recéxis-recin;
o crescendo Higiene Corporal–Higiene Ambiental–Higiene Mental–Higiene Consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-autoconscientização-autocorreção; o trinômio autocorreção-heterocorreção-omnicorreção; o trinômio comportamental sem reparo–sem
retoque–sem rebarba; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio vontade granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio da decisão técnica aqui-hoje-já; o trinômio autodeterminação-automotivação-autoconfiança; o trinômio conservação-restauração-conservação.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento urbi et orbi.
Antagonismologia: o antagonismo engano / reparação; o antagonismo correção adequada / perfeccionismo; o antagonismo correção imediata / correção postergada.
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 evolutivo aplicada à autodepuração existencial permanente.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;
a cosmoeticofilia; a disciplinofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a analiticoteca; a pesquisoteca.
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Interdisciplinologia: a Autodisciplinologia; a Autorrecinologia; a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia; a Paraetologia; a Organizaciologia; a Equilibriologia; a Holomaturologia;
a Autocoerenciologia; a Autopriorologia; a Paratecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin omnissistemática.
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 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 tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autorrestaurator; 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; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrestauração imediata primária = a técnica de autocorreção instantânea e contínua do equilíbrio existencial, aplicada em todo local, dimensão ou momento evolutivo,
mas ainda precoce, preparatória, jejuna, mínima, restrita, elementar, superficial, eventual, apenas
intrafísica, específica do jovem ainda em crescimento para a maturidade biológica do soma; autorrestauração imediata culminante = a técnica de autocorreção instantânea e contínua do equilíbrio existencial, aplicada em todo local, dimensão ou momento evolutivo, de modo maduro, executivo, culminante, abrangente, amplo, máximo, sistemático, intrafísico e paraperceptivo, da
conscin lúcida a partir da meia-idade física.
Culturologia: a cultura da Autodisciplinologia; a cultura da otimização do tempo
pessoal.
Taxologia. Sob a ótica da Autodisciplinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos
temas ou áreas, 5 categorias de manifestações da estrutura dos procedimentos autorrestaurativos
imediatos:
1. Energossomatologia. A ação, através das energias conscienciais (ECs), de ir assimilando e desassimilando energeticamente, de modo imediato e espontâneo, com relação a tudo
e a todos perante as realidades do Cosmos.
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2. Higiene. A ação de ir sujando mas limpando, ao mesmo tempo, por onde a conscin
passa.
3. Infocomunicologia. A ação de ir digitando e salvando o texto eletrônico de modo entrosado e ininterrupto.
4. Pesquisologia. A ação de ir lendo e anotando todo texto concomitantemente.
5. Usabilidade. A ação de ir usando e arrumando, simultaneamente, qualquer tipo de
objeto, instrumento ou ambiente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autorrestauração imediata, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
05. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
06. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
10. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Paraanaplasia: Psicossomatologia; Homeostático.
13. Recobramento: Recexologia; Neutro.
14. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
15. Retificação: Recexologia; Homeostático.

A AUTORRESTAURAÇÃO IMEDIATA É O PROCEDIMENTO
TÉCNICO MAIS EFICAZ PARA A ELIMINAÇÃO DE ERROS,
EQUÍVOCOS, DESLIZES, DESVIOS, OMISSÕES DEFICITÁRIAS, INSEGURANÇAS, IMPREVISTOS E MALENTENDIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a autovivência da técnica da restauração
imediata? Desde quando?
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AUTORRETRATAÇÃO DO ABUSO DE
(AUTORRECEXOLOGIA)

PODER

I. Conformática
Definologia. A autorretratação do abuso de poder é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, ex-líder belicista reparar, sanear e redimir-se de ações conflitivas anticosmoéticas do passado multiexistencial, assumindo a condição pacificadora e conciliadora paradireitológica, em prol dos acertos grupocármicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra retratação deriva do idioma Latim, retractatio, “ação de desdizer-se;
retratação; mudança de parecer; resistência; recusa”. Apareceu no Século XVII. O termo abuso
provém igualmente do idioma Latim, abusus, “mau uso; utilização de algo até o completo esgotamento; descomedimento”. Surgiu em 1564. O vocábulo poder procede do mesmo idioma Latim,
possum, “poder; ter o poder de; ser capaz de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autorreparação do abuso de poder. 2. Autoacerto grupocármico do
abuso de poder. 3. Autocura do trafar abuso de poder. 4. Autorreconciliação do excesso de
poder.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo retratação:
autorretratação; heterorretratação; irretratabilidade; irretratador; irretratadora; irretratável;
miniautorretratação; maxiautorretratação; pararretratação; retratabilidade; retratada; retratado; retratador; retratadora; retratar; retratável.
Neologia. As 3 expressões compostas autorretratação do abuso de poder, miniautorretratação do abuso de poder e maxiautorretratação do abuso de poder são neologismos técnicos
da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Exercício do abuso de poder. 2. Irretratabilidade do abuso de poder.
3. Imposição do poder. 4. Sede de poder.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à necessidade cosmoética de autorreparação dos erros do passado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorretratação; o holopensene pessoal da autorreeducação; o holopensene pessoal da Recexologia; o holopensene pessoal da Evoluciologia;
a diferenciação holopensênica do passado com o presente favorecendo a autorretratação do abuso
de poder; a desformatação da fôrma holopensênica do poder pela interassistência; o resgate dos
retropensenes sadios; o holopensene interassistencial; o holopensene do Paradireito; o holopensene do Paradever; os neopensenes reconciliatórios; as autopensenizações autoperdoadoras; as pensenizações íntegras e retas; a iniciativa quanto à mudança holopensênica.
Fatologia: a autorretratação do abuso de poder; a autorretratação cosmoética; a autolucidez dos indicadores evolutivos; os fatos marcantes do passado do abuso de poder; a bússola proexológica; o posicionamento pessoal quanto às autorreciclagens; a virada evolutiva; a lucidez
quanto às recins; a eliminação de auto e heteroconflitos; a pacificação íntima; o livre arbítrio
quanto às mudanças pessoais; a postura interassistencial de saber ouvir; a compreensão da interdependência evolutiva; a recomposição da interprisão grupocármica; o hábito de desejar o melhor
para todos; o continuísmo interassistencial; a vontade lúcida; as necessidades evolutivas atuais;
o autaprendizado contínuo; a eliminação do egão; os fatos marcantes sobre acertos grupocármicos; a autossuperação dos trafares belicistas; o descarte das automimeses dispensáveis; o altruísmo; a autoridade moral diante das recins; o empreendedorismo cosmoético; a virada de mesa
multidimensional; as atitudes cosmoéticas; a vivência da lucidez perante os dificultadores existen-
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ciais; os fatos decorrentes da identificação dos gargalos evolutivos; a vivência do poder cosmoético; a força do poder interassistencial; o poder cosmoético da megafraternidade; a profilaxia das
posturas do passado; a força do autoposicionamento interassistencial cosmoético; a inteligência
evolutiva (IE); os autocompromissos evolutivos proexológicos; os compromissos cosmoéticos na
docência conscienciológica; os compromissos evolutivos resgatados mesmo tardiamente; a autogestão dos conflitos comerciais; a serenidade diante das diferenças; a reversão do poder anticosmoético para o poder interassistencial cosmoético; a gestão dos conflitos policármicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a lucidez quanto
aos indicadores da retrossenha pessoal nas reciclagens do abuso de poder; a atenção aos parafatos
diante das posturas egoicas; o abertismo consciencial diante da pararrealidade; o autexemplarismo
cosmoético multidimensional; a autorretratação aos companheiros do passado; a assistência aos
grupos extrafísicos; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do poder cosmoético diante dos conflitos.
Principiologia: o princípio “se não presta não presta mesmo”; o princípio da descrença (PD) diante das recins; o princípio da lei de causa e efeito; o princípio da evolução pessoal
pelo próprio esforço; o princípio “ninguém perde ninguém”; o princípio do devagar e sempre;
o princípio de abrir mão para acontecer o melhor para todos; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio de resgatar antigos companheiros evolutivos; o princípio de o menos doente
assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); as paraleis do Paradever.
Teoriologia: a teoria da retrossenha pessoal; a teoria de recuperação de cons; a teoria
de 1% de teoria 99% de vivência; a teoria da recin; a teoria da recéxis; a teoria do Paradever;
a teoria do Paradireito; a teoria da Evoluciologia.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica da tentativa e erro; as técnicas evolutivas da Conscienciologia (Invéxis e Recéxis);
a técnica da análise pensênica; a técnica dos erros e acertos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto compromisso intermissivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito das recins no dia a dia; os efeitos da autopacificação diante das
autorretratações; os efeitos das energias assistenciais; os efeitos do local de poder cosmoético
diante dos conflitos; os efeitos positivos das crises existenciais bem resolvidas; o efeito halo do
poder da fraternidade.
Neossinapsologia: as neossinapses na reconstrução da História Pessoal; as neossinapses
resultantes do autenfrentamento; as neossinapses advindas das crises de crescimento; as neossinapses necessárias na autorretratação grupocármica; as neossinapses pacificadoras diante de
conflitos; as neossinapses das neoverpons.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal atualizado; o ciclo do heteroperdoamento; o ciclo
resolução de conflito–autorretratação de poder; o ciclo autodesassédio-heterodesassédio.
Enumerologia: o poder da verdade; o poder do exemplarismo cosmoético; o poder da
força presencial diante da assistência; o poder da vontade diante das recins; o poder da autassistência; o poder das amizades raras cosmoéticas; o poder da autorretratação multiexistencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio passado-presente evolutivo cosmoético; o binômio lucidez-interassistência; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio erro-reparação; o binômio autoposicionamento-vontade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
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Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação assistente-assistido;
a interação passado-presente; a interação lucidez-interassistência; a interação assistente-assistido; a interação Curso Intermissivo (CI)–paradever.
Crescendologia: o crescendo poder da persuasão–poder da verdade relativa de ponta;
o crescendo proéxis pessoal–proéxis grupal–proéxis policármica; o crescendo visão míope-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio vítima-algoz-interassistência; o trinômio ação-autorretratação-interassistência; o trinômio imposição-posição-flexibilidade; o trinômio autorretratação-heterorretratação-intercompreensão.
Polinomiologia: o polinômio assistencial Cosmoética-autorretratação-interassistência-acertos grupocármicos.
Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / anticosmoética; o antagonismo gratidão / ingratidão; o antagonismo poder destrutivo / poder cosmoético; o antagonismo poder consciencial / poder intrafísico.
Paradoxologia: o paradoxo das autorretratações visando ganhos secundários; o paradoxo de fazer do mito a verdade.
Legislogia: a lei de causa e efeito no cumprimento dos paradeveres intermissivos; a lei
do quem pode mais cosmoeticamente resgatar quem pode menos através do autexemplarismo;
a lei de Gerson.
Filiologia: a proexofilia; a tecnofilia; a neofilia; a recexofilia; a paciofilia; a conviviofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a autossuperação da proexofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da insegurança diante
dos conflitos multiexistenciais; a síndrome do justiceiro; a síndrome da ansiedade diante do movimento evolutivo.
Mitologia: a procrastinação da assistência pelo mito da falta de tempo.
Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a assistencioteca; a belicosoteca; a pacificoteca; a paradireitoteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Evoluciologia; a Paraperceptologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Proexologia; a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Pacifismologia.
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 dono da verdade; o sedutor; o ex-belicista; o autorreeducador; 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 conciliador paradireitólogo.
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 dona da verdade; a sedutora; a ex-belicista; a autorreeducadora; a reciclante existencial; a inversora existenci-
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al; 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 conciliadora paradireitóloga.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens antibelicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens lucidus; o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorretratação do abuso de poder = a autorreparação dos conflitos
na família nuclear; maxiautorretratação do poder = a autogestão e mediação dos conflitos no grupo de convivência social.
Culturologia: a cultura dos hábitos cosmoéticos; a cultura do hoje sempre interassistencial; a cultura da paz; a cultura da megafraternidade; a cultura dos paracompromissos intermissivos; a cultura de fazer o melhor para todos; a cultura das autorretratações dos erros do passado.
Autorreeducação. Pelos critérios da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, 12 posturas relacionadas em ordem alfabética evidenciando o abuso de poder:
01. Achar-se o dono da verdade.
02. Colocar-se superior para assumir a liderança.
03. Desonrar compromissos.
04. Desrespeitar o limite do outro.
05. Furar a fila.
06. Impor-se energeticamente com má intenção.
07. Interromper a fala do outro.
08. Liderar anticosmoeticamente.
09. Obstruir a faixa de pedestre.
10. Ostentar poder através de roupas e objetos de uso pessoal.
11. Subjugar outrem.
12. Subornar autoridade.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Recexologia, o autoposicionamento cosmoético é propulsor para a remissão do comportamento abusivo do poder, a exemplo das 13 posturas, relacionadas em ordem alfabética:
01. Abrir mão de ganhos secundários.
02. Admirar ou discordar quando necessário.
03. Assumir os paradeveres da proéxis pessoal.
04. Atualizar periodicamente o CPC.
05. Juntar o pé-de-meia pessoal para consecução da proéxis.
06. Não pensar mal do outro, nem de si próprio.
07. Priorizar a resolução dos auto e heteroconflitos.
08. Respeitar o paradireito das consciências.
09. Sentir-se grato diante das retribuições.
10. Solicitar ajuda quando necessário.
11. Utilizar a força presencial assistencialmente.
12. Valorizar a parceria amparador-amparando.
13. Valorizar as amizades cosmoéticas.
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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 autorretratação do abuso de poder, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
02. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
06. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
09. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
10. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
11. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
12. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
13. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
15. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DA AUTORRETRATAÇÃO DO ABUSO DE PODER É AUTOPOSICIONAMENTO COSMOÉTICO ASSISTENCIAL DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, OBJETIVANDO RECOMPOSIÇÃO GRUPOCÁRMICA E ACERTOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou o uso do poder de maneira anticosmoética nas interrelações em geral? Já considerou a possibilidade da autorretratação do abuso de
poder perante o grupocarma?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª
Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 36
e 37, 54 a 56, 156 a 162 e 189 a 197.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 577, 632 a 635, 642, 645 e 646.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 490 a 492
e 989 a 993.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & 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 26 a 32, 38 a 48, 55
a 75 e 81 a 92.
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AUTORRETROCOGNIÇÃO
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorretrocognição é a capacidade mnemossomática da conscin, seja na
vigília física ordinária – mais raramente – ou projetada para além do soma – a menos difícil – de
se inteirar de fatos, cenas, personagens, formas, objetos, sucessos e autovivências relativas a algum tempo passado, distante, notadamente de vida humana prévia ou de período intermissivo.
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 retro vem do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás, para trás; remontando ao passado; em retribuição”. Apareceu no Século
XV. A palavra cognição procede do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, “conhecer”; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer. Surgiu em 1836. O termo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Autorretroprojeção. 2. Lembrança de episódio passado. 3. Recordação de vida humana pretérita.
Neologia. Os 3 vocábulos autorretrocognição, miniautorretrocognição e maxiautorretrocognição são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Autamnésia multiexistencial. 2. Heterorretrocognição.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às retrocognições.
Unidade. O retropensene é a unidade de medida das autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene mnemônico; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a autorretrocognição; a autorretrocognição intraconsciencial; a autorretrocognição instrutiva; as autorretrocognições pacificadoras; as autorretrocognições afetivas sadias;
as autorretrocognições afetivas doentias; as ideias inatas; as verdades relativas da retaguarda;
a memória pessoal; a avaliação dos erros passados; a predisposição aos acertos atuais; a evitação
das automimeses dispensáveis; a atenção dividida; a influência da Imagística nas autorretrocognições.
Parafatologia: a autorretrocognição intermissiva; as autorretrocognições multisseculares; as autorretrocognições multimilenares; a memória extracerebral; as retrocognições projetivas
a 2; a terapia de vidas passadas; os paradiagnósticos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafisica; o binômio
apreensibilidade-compreensibilidade.
Interaciologia: a interação problemática autorretrocognição-Arcaismologia.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento.
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Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a mnemofilia.
Holotecologia: a fenomenoteca; a mnemossomatoteca; ressomatoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Memoriologia; a Parageneticologia; a Retrogeneticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o agente retrocognitor.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a agente retrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautorretrocognição = a lembrança de algum episódio da vida humana, pessoal, atual; maxiautorretrocognição = a recordação detalhista, por inteiro, de vida intrafísica, pessoal, passada.
Culturologia: as retroculturas (culturas pretéritas).
Taxologia. Considerando a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
categorias de realidades retroativas importantes para se entender em profundidade as autorretrocognições com detalhismos maiores:
01. Retrobiografias: pessoais; características; visões panorâmicas multivariegadas.
02. Retrocérebros: pessoais; mentalidades diferentes da mesma consciência.
03. Retroculturas: folclores; tradicionalismos; superstições; acumulações de idiotismos
culturais.
04. Retrognoses: pessoais; conhecimentos diferenciados; interdisciplinaridade.
05. Retroparapercepções: pessoais; vivências; sinalética energética e parapsíquica.
06. Retropensenes: pessoais; intenções, interesses e objetivos diversificados.
07. Retroprojeções: pessoais; níveis de lucidez; efeitos e consequências.
08. Retrospecções: pessoais; avaliações pontuais das retrospectivas.
09. Retrossocins: etnias; mesologias díspares; épocas diferentes.
10. Retrossomas: pessoais; gêneros; ginossomas; androssomas; macrossoma.
11. Retrotrafares: pessoais; o megatrafar mais antigo; a emoção estigmatizante.
12. Retrovidas: localidades; durações da longevidade; saldos evolutivos.
Automimeses. Pela Consciencioterapia, a eliminação completa das automimeses intrafísicas desnecessárias, na cadeia pessoal de renascimentos intrafísicos, é obtida mais depressa através da autoconscientização multidimensional, capaz de instalar as autorretrocognições sadias no
íntimo da conscin.
Fórmula. A partir da Evoluciologia, eis a fórmula ideal da autopesquisa das vidas humanas sucessivas da consciência: 10 autorretrocognições sadias equivalem à específica vida prévia
autocomprovada.
Seriexologia. Segundo a Experimentologia, as autorretrocognições consecutivas representam o único processo existente, até o momento, capaz de permitir a comprovação pessoal, em
definitivo, da realidade da serialidade multiexistencial (seriéxis, Seriexologia) para a conscin.
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Retrocognitarium. Dentro da Projeciologia, o Retrocognitarium, ou base intrafísica, retrocognitiva e otimizadora, cientificamente preparada para predispor as projeções conscientes, facilita as ocorrências mais frequentes das autorretrocognições sadias e instrutivas, devido ao ecossistema projetivo retrocognitor (fôrma holopensênica, energosfera pessoal).
PL. De acordo com a Extrafisicologia, durante as projeções conscientes (projetabilidade
lúcida), a conscin vivencia as retrocognições extrafísicas, em geral as mais abrangentes, informativas e elucidativas dentre todas.
Homeostase. No âmbito da Homeostaticologia, a pesquisa da serialidade existencial, em
grupo, a partir das autorretrocognições dos componentes, por exemplo, do grupo de inversores
existenciais, é fator decisivo no estabelecimento da harmonia afetiva, da ajuda mútua e da coesão
de toda a equipe de praticantes da tares, ou seja: a vivência da homeostase grupal.
CIs. Sob a ótica da Intermissiologia, o estudo aprofundado das autorretrocognições é incluído entre as matérias básicas dos Cursos Intermissivos até os mais elementares.
Conseneres. Do ponto de vista da Parapatologia, as autorretrocognições, quando espontâneas, na maioria das ocorrências são assediadoras, desencadeadas pela pressão da presença extrafísica de consciexes energívoras perturbadoras e, por isso, parapatológicas.
Engrama. Como esclarece a Pensenologia, o retropensene é o pensene específico das
autorretrocognições, com o mesmo significado do engrama da Mnemotécnica.
Subumanidade. O processo da convivialidade e das companhias na seriéxis não está circunscrito tão somente aos princípios conscienciais já humanos, mas alcança, de maneira sofisticada, também os subumanos, por exemplo, cães e gatos.
Gatologia. Há gatos com os quais a conscin já teve contato em 3 vidas intrafísicas diversas. A tendência evolutiva, no caso, é ambos evidenciarem níveis ou reações melhores de evolução ou autolucidez, tanto a consciência humana quanto a subumana, cada qual em patamar próprio, na consecutividade das vidas intrafísicas.
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 autorretrocognição, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
2. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
3. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
6. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

AS AUTORRETROCOGNIÇÕES DOENTIAS COMPÕEM
O CATÁLOGO DAS AUTOOMISSÕES ATRAVÉS DE MILHARES DE VIDAS INTRAFÍSICAS, SOMAS, GENÉTICAS, MESOLOGIAS E VIVÊNCIAS DIVERSIFICADAS DA CONSCIN.
Questionologia. Você vivencia alguma retrocognição? De qual categoria: sadia ou doentia, esporádica ou recorrente, de época recente ou remota? De quantas vidas passadas você se
recorda?
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Filmografia Específica:
1. Em Algum Lugar do Passado. Título Original: Somewhere in Time. País: EUA. Data: 1980. Duração:
103 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português
(em DVD). Direção: Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve; Jane Seymour; Christopher Plummer; Teresa Wright;
& Bill Erwin. Produção: Stephen Deutsch; & Ray Stark. Desenho de Produção: Seymour Klate. Roteiro: Richard
Matheson, baseado na obra Bid Time Return do próprio Richard Matheson. Fotografia: Isidore Mankofsky. Música: John
Barry. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Mary Ann Biddle. Companhia: Rastar Pictures; & Universal Pictures.
Sinopse: Jovem teatrólogo volta ao passado, através da auto-hipnose, para relembrar antigo amor.
2. Voltar a Morrer. Título Original: Dead Again. País: EUA. Data: 1991. Duração: 107 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês & Português (em DVD). Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Kenneth Branagh; Andy Garcia; Emma Thompson; Lois Hall;
Richard Easton; Jo Anderson; Patrick Montes; Raymond Cruz; & Robin Williams. Produção: Lindsay Doran; Charles
H. Maguire; & Sydney Pollack (produtor executivo). Desenho de Produção: Tim Harvey. Direção de Arte: Sydney
Z. Litwack. Roteiro: Scott Frank. Fotografia: Matthew F. Leonetti. Música: Patrick Doyle. Montagem: Peter E. Berger.
Cenografia: Jerry Adam. Companhia: Mirage; & Paramount Pictures. Sinopse: Detetive se vê sem pistas ao ser contratado para ajudar bela vítima de amnésia, atormentada por pesadelos cheios de sangue.
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 165 e 189.
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; páginas 146 e 191.
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 58, 81, 196, 375, 380, 550 e 625.
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 211, 656 e 1.113.
05. 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 167.
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; páginas 85 e 101.
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; páginas 32, 33 e 192.
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 26, 93 e 137.
09. 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 35, 152, 153, 373, 819,
840 e 976.
10. 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 80 e 148.
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 114, 162, 183, 200, 212, 213, 366, 370, 408, 469, 537, 542, 549, 563, 586, 593,
594, 597, 599, 603, 623, 645, 660, 678, 693, 705, 736 e 762.
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AUTORRETROEPISTOLOGRAFIA COMPARADA
(HOLOBIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autorretroepistolografia comparada é a investigação e análise exaustiva
autosseriexológica, fundamentada na consulta e avaliação técnica do epistolário pessoal publicado
e comentado por historiógrafos acadêmicos, permitindo estabelecer comparações autorreciclogênicas entre o código existencial da personalidade ancestral identificada e o código pessoal de
Cosmoética (CPC) da personalidade consecutiva parapsíquica lúcida intermissivista, autopesquisadora, holomemorialista e maxiproexista veterana, atual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por
detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. O terceiro elemento de composição epistolo provém do
idioma Grego, epistole, “ordem; mensagem”, pelo idioma Latim, epistola, “carta; mensagem escrita”. O quarto elemento de composição grafia advém do idioma Grego, graphe, “escrita; convenção; documento; descrição”. O vocábulo comparada origina do idioma Latim, comparatus, do
verbo comparare, “cotejar; confrontar; igualar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autoconscienciometrografia missivista comparada. 2. Autoepistolografia pregressa comparada. 3. Estudo comparativo epistolar autosseriexológico. 4. Comparação
do autorretroepistolário. 5. Pesquisa autorretrobiográfica comparada. 6. Síntese associativa epistolar autosseriexológica. 7. Retrospectiva epistolar autocomparativa. 8. Autoconfrontação retromissivística.
Neologia. As 3 expressões compostas autorretroepistolografia comparada, autorretroepistolografia comparada mínima e autorretroepistolografia comparada máxima são neologismos
técnicos da Holobiografologia.
Antonimologia: 1. Discrepância conscienciometrográfica autosseriexológica. 2. Aporia
auto-historiográfica epistolar. 3. Antipodia autorretroepistolográfica. 4. Heterorretroepistolografia comparada.
Estrangeirismologia: o assemblage seriexológico dos múltiplos egos; o encaixe da personalidade atual no template da fôrma holopensênica ancestral; as falsas soluções finais anticosmoéticas nas lettres de cachet; a masterpiece gescônica; o efeito trompe l’oeil no olhar para trás;
o Retrocognitarium na condição de teatro da holomemória; os phénomènes parapsychiques pessoais citados por biógrafos acadêmicos; a divisa pessoal serenológica principium coincidentia
oppositorum; o jeu des miroirs seriexológico; o core intraconsciencial emergente da autanálise
comparativa profunda; a personalidade pregressa singular insaisissable; o fato indiscutível do
epistolário seriexológico jamais se tornar lettre morte.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
máximo aplicado à Holobiografologia.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intenções
são incamufláveis. Cartas deixam pistas. A holomemória cura. Retrocognição: vacina milenar.
Privilégio não, merecimento. Livro: backup mentalsomático. Autatualizações são interassistenciais. Passado: predição futurológica. História: diálogo permanente. Autevocações atraem consciências.
Coloquiologia. Eis 2 adágios populares trocadilhísticos afínicos: – As cartas não mentem jamais. Le papier souffre tout (o papel aguenta tudo).
Filosofia: o Pacifismo; o Galicanismo; o Humanismo; o Milenarismo; o Irenismo;
o Universalismo; a Holofilosofia (filosofia perene).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal epistolar; a predisposição autorretrocognitiva para
desvendar criptopensenes; o materpensene da interlocução missivística; os autorretrobiografopensenes; a autorretrobiografopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os pacificopensenes; a pacificopensenidade; os retrocogniciopensenes; a retrocogniciopensenidade; o holopensene da autocognografia; os cronopensenes; a cronopensenidade.
Fatologia: a autorretroepistolografia comparada; o sobrepairamento autocrítico holobiográfico benigno no autorreenfrentamento do próprio passado; a atração ancestral serendíptica pelas obras raras; a oportunidade cosmoética de estudos holobiográficos sobre a personalidade consecutiva, favorecidos e orientados por amparadores; o suporte afetivo insubstituível das amizades
raríssimas ressignificadas pelas autorretrocognições; o testamento intelectual da conscin-autora;
o privilégio da recuperação de documentos preciosos e obras da própria personalidade ancestral
compondo hoje a biblioteca nacional de país pregresso; a serendiptia amparada nas pérolas negras da autopesquisa personalística consecutiva; a autestilística verbetográfica; a convivência
profícua universalista com artistas, cientistas e intelectuais contemporâneos de várias épocas e nacionalidades; os compassageiros evolutivos, cuja amizade cultivada multisseriexológica dá frutos
em pleno Século XXI; o antigo hábito das comunicações escritas com palavras animadoras à pessoas queridas enfrentando infortúnios; a intimidade com a erudição e os clássicos; o salvo-conduto da Autexperimentologia Interassistencial multissecular; o temperamento na condição de último
elemento a ser modificado pela consciência; o aprendizado paradiplomático passado, evitando posicionamentos geradores de hostilidades desnecessárias, onerosas aos amparadores extrafísicos;
a auto-herança inevitável; os episódios de autorregeneração espontânea e a longevidade rara revelando indícios macrossomáticos terapêuticos no retrossoma; a gratidão historiográfica aos memorialistas e arquivistas; os multinteresses intelectuais ancestrais sadios presentes na vida atual, desde a infância; a itinerância parapedagógica exaustiva de hoje, comparada ao grand tour político
exaustivo do passado; a egobiografia recinológica; as redes de sociabilidade; a análise comparativa do autocódigo existencial pregresso pelas cartas; a justaposição técnica automaterpensênica
através da correspondência pessoal; o ato verponológico de explorar as fronteiras da autocognição
pela autopesquisa; o verbete-livro; os pedágios evolutivos na ultrapassagem dos gargalos automnemônicos; a partilha dos autoneoachados; a análise epistolar revivalista de pesquisadores promovendo retratação da personalidade em parajulgamento histórico permanente; a tipologia da carta missiva; o valor historiográfico seriexológico da escrita autorreferencial, escrita de si.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância da
sinalética energética e parapsíquica pessoal revitalizada pelas autorretrocognições; os retroneoengramas relampagueantes; as enfermidades pregressas de difícil diagnóstico e cura em retrovidas,
hoje expurgadas da paragenética pela autorreciclogenia; a pararretratação sofisticada possível
através da autoepistolografia secular recuperada; o amparo extrafísico técnico de consciexes amigas, ex-intelectuais contemporâneas notórias, atuantes na multicoautoria gesconológica; o estágio
da autolibertação do ciclo holocármico alcançado pela produtividade policármica criativa autogesconográfica; as extrapolações parapsíquicas geradas pela Autorretrobiografologia; os ex-integrantes do grupocarma evolutivo intra e extrafísico, encaminhados pelos amparadores devido aos
emolumentos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do líder tarístico; o aprimoramento da qualidade
nos fenômenos neurectoplásmicos; o aproveitamento autevolutivo máximo extraído da identificação personalística consecutiva; os repuxos autorretrocognitivos trazendo constelações de neoideias evolutivas geradoras de neossinapses no paracérebro; a pesquisa da ressoma grupal (1100–
–2013), mantida há décadas, livre de acidentes de percurso sob orientação dos amparadores extrafísicos; a obstinação autopesquisística cosmoética multisseriexológica; a soltura energossômica
desencadeada pelas autorretrocognições positivas; o patrimônio inavaliável do autoconceptáculo
paracerebral culto, multissecular; o realismo da biparacerebralidade retrocognitiva amparador-amparando promovendo desbloqueios corticais; os fenômenos de efeito físico sadios da conscin
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parapsíquica ectoplasta bem assistida; as autoverpons holobiografológicas recapturadas; o enigma
aparente de aporias historiográficas humanas, elucidadas na parapsicoteca; a oportunidade de resgate providencial da ex-parentela evolutiva em paracomatose pós-dessomática; a simulcognição
favorecida pelos dicionários paracerebrais conectados em rede autopesquisística criativa; a comunicação multidimensional das Redes Parassociais de Interassistência; a Paraelencologia Pessoal;
o parafato de as autorretrocognições patrocinadas pelos amparadores serem fruto da autopesquisa
antivitimológica; o papel das gescons conscienciológicas na quitação de débitos policármicos
multimilenares; a carta-fonte para-histórica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automnemônica-autopesquisa; o sinergismo autoconsciencioterapia-autoprescrições; o sinergismo autorrecuperação de megacons parapsiquícos–megafocagem parapsíquica; o sinergismo da intencionalidade holomemorialística; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–amparo pessoal; o sinergismo aportes sadios da paragenética–neopatamares evolutivos; o sinergismo autatilamento-autopercuciência.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da liberté de
conscience; o princípio da perenidade dos afetos; o princípio diretor da consciência; o princípio
da descrença (PD); o princípio pacifista incompreendido pelo Zeitgeist; o princípio da autorrecin
profilática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; o código existencial; o código social
contemporâneo; o códego; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código do autexemplarismo;
o codex subtilissimus.
Teoriologia: a teoria da autorreciclogenia; a teoria dos múltiplos egos; a teoria do autolegado intelectual; a teoria da tridotalidade (tridotação); a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da multidotalidade; a teoria da intermissibilidade.
Tecnologia: a fórmula técnica da autanálise comparativa multiexistencial; a técnica parapedagógica do autexemplo; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autocriticidade cosmoética máxima; a autotecnicidade mentalsomática crescente; as técnicas da Cosmoética Destrutiva; a técnica de pisar leve no terreno do passado; a autorretroepistolografia comparada enquanto técnica autorreciclogênica; a Mnemotecnia; a Mnemotécnica; a técnica do paraprotocolo autevolutivo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencial (labcon); o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscienciológico da invéxis; o laboratório conscienciológico da recin; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Pré-Intermissiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível dos Historiógrafos; o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia.
Efeitologia: o efeito renovador da recéxis; o efeito recompositor da invéxis; o efeito libertador da interassistencialidade; o efeito automotivador da autossuperação contínua; o efeito
admoestador dos pedágios evolutivos; o efeito desafiador da autoproéxis; o efeito cosmoetificador da autoridade moral.
Neossinapsologia: as neossinapses autorretrocognitivas; as autoneossinapses recapturadas; as neossinapses oriundas do preenchimento de trafais; as neossinapses holomnemônicas;
as neossinapses adquiridas na seriexialidade; as neossinapses autorrevezamentais; as neossinapses hábeis.
Ciclologia: o ciclo autorrecinológico complexo desencadeado pela conexão com as
Centrais Extrafísicas; o ciclo homeostático autobservação-heterobservação-comparação-entendimento-autorrecin; o ciclo autorreciclogenia–troca de cenário existencial; o ciclo da exegese
comparativa; o ciclo de autossincronicidades parapsíquicas ectoplásticas sadias; o ciclo auto-
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cognição-retrocognição; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo aprofundamento holomaturológico–
–mudança de companhias evolutivas intra e extrafísicas; o holociclo autevolutivo; o ciclo manhã-tarde-noite-madrugada; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a dissidência afetiva; a dissidência política; a dissidência cultural; a dissidência religiosa; a dissidência belicista; a dissidência filosófica; a dissidência parapsíquica.
Binomiologia: o binômio autolibertação–autorresponsabilidade evolutiva; o binômio
autoconvicções teáticas–tranquilidade íntima; o binômio autorretrocognições-autodestravamentos; o binômio autocura-reconciliação; o binômio labilidade parapsíquica psicossomática (emocional)–labilidade parapsíquica mentalsomática (intelectual); o binômio posicionamentos ousados–liberdade de expressão; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio admiração
pelos trafores–autodiscordância dos trafares.
Interaciologia: a interação nosográfica trafar-travão; a interação evolutiva Central Extrafísica da Verdade (CEV)–verponogenia; a interação tarefa assistencial do heteresclarecimento–autotares retrocognitiva; a interação megafraternismo-universalismo; a interação passado-presente-futuro; a interação nosográfica permissividade-acumpliciamento; a interação emocional autassediadora lembrança-remorso-autovitimização.
Crescendologia: o crescendo no ato evolutivo calmo-veloz-benfeito; o crescendo análise-síntese; o crescendo restringimento–recuperação de megacons; o crescendo autorretrocognição sadia–dinamização holobiográfica; o crescendo autopertúrbios-autopacificação; o crescendo minidissidência-maxidissidência; o crescendo autorretrocognições-autorrevezamentos.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) veio-via-viés; o trinômio veleidades-futilidades-frivolidades; o trinômio trafarístico (aliteração) fardo-fraco-frágil; o trinômio arco voltaico–
–EV–sensitivo ectoplasta; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade;
o trinômio fale-escute-discuta; o trinômio generosidade-prestimosidade-bondade; o trinômio
desviacionismo-revisionismo-arcaísmo; o trinômio Conscienciograma-CPC-FEP; o trinômio fidedignidade-veracidade-genuinidade; o trinômio conhecimento-aprofundamento-ensinamento.
Polinomiologia: o polinômio nosográfico dilema–impasse–conflito–dúvida mortificadora; o polinômio impermanência-transitoriedade-efemeridade-eternidade; o polinômio possibilidade-plausibilidade-conexidade-veracidade; o polinômio (aliteração) fato-foco-filtro-fonte; o polinômio achismo-elucubração-ilação-inferência; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio conciliação-reconciliação-concórdia-paz.
Antagonismologia: o antagonismo desconhecimento histórico / Para-Historiografia
profunda; o antagonismo hipomnésia / autorretrocognição; o antagonismo curiosidade mórbida
/ curiosidade autopesquisística sadia insaciável; o antagonismo dispersão / megafoco; o antagonismo vivência assediadora retrocognitiva persecutória / abertura parapsíquica gerada pelas autorretrocognições sadias; o antagonismo temperamento parapsíquico pusilânime / temperamento
parapsíquico audaz; o antagonismo interesses intelectuais seletivos / miscelânea intelectual rasa;
o antagonismo dramatização do próprio passado / autodesdramatização.
Paradoxologia: o paradoxo de o silêncio poder ser cosmoético (omissuper) ou anticosmoético (omissão deficitária); o paradoxo dos arrependimentos pelas omissões serem maiores se
comparados ao erros cometidos; o paradoxo de a autopesquisa autorretrobiográfica poder ser
altruísta; o paradoxo de o autoimperdoamento nascer do autoperdão (autocompreensão); o paradoxo das precognições fundamentadas nas retrocognições; o paradoxo das neossinapses adquiridas pelo historicismo; o paradoxo de o mesmo documento gerar leituras opostas; o paradoxo de a personalidade consecutiva não deter os direitos legais da própria retroprodução autoral.
Politicologia: a política das uvas verdes; o secularismo; a conscienciocracia; a democracia; o laicismo; a monarquia; a anomia; a meritocracia; a lucidocracia.
Legislogia: os usos e costumes subvertendo as leis; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da contiguidade; a lei evolutiva de ninguém perder ou abandonar ninguém; as leis da
evolução grupal; a lei das cláusulas pétreas intermissivas; a lei das probabilidades; as leis holocármicas.
Filiologia: a autocogniciofilia; a parapsicofilia; a filosofofilia; a erudiciofilia; a futurofilia; a neofilia; a gnosiofilia do essencial.
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Fobiologia: a filosofofobia; a autopesquisofobia; a automimeticofobia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da
despriorização existencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial (SDC).
Maniologia: a dromomania.
Mitologia: as autodesmitificações; a figura mitológica da Fênix, sempre renascendo das
próprias cinzas.
Holotecologia: a autexperimentoteca; a mnemoteca; a holomaturoteca; a cognoteca;
a maxiproexoteca; a recexoteca; a retrocognoteca; a recinoteca; a parapsicoteca; a proexoteca;
a invexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Holomnemonicologia; a Autorretrobiografologia; a Holomnemossomatologia; a Mnemotecnologia; a Autodiscernimentologia; a Perfilologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Reciclologia; a Invexologia; a Comunicologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin minipeça do maximecanismo interassistencial;
a isca humana lúcida; a conscin paradiplomata; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade consecutiva; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciólogo; o holomemorialista; o autor; o intelectual; o autopesquisador; o compassageiro evolutivo; o missivista; o remetente; o mercador da própria ignorância; o sensitivo ectoplasta; o homem de ação; o escritor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o parapoliticólogo; o agente retrocognitor inato; o projetor consciente; o acoplamentista; o proexista;
o proexólogo; o parapsiquista; o destinatário; o epistológrafo; o professor itinerante de Conscienciologia.
Femininologia: a consciencióloga; a holomemorialista; a autora; a intelectual; a autopesquisadora; a compassageira evolutiva; a missivista; a remetente; a mercadora da própria ignorância; a sensitiva ectoplasta; a mulher de ação; a escritora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a parapoliticóloga; a agente retrocognitora inata; a projetora consciente; a acoplamentista; a proexista;
a proexóloga; a parapsiquista; a destinatária; a epistológrafa; a professora itinerante de Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens holobiographicus; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorretroepistolografia comparada mínima = a análise comparativa personalidade ancestral–personalidade consecutiva, fundamentada em exíguo documental histórico-epistolográfico; autorretroepistolografia comparada máxima = a análise comparativa personalidade ancestral–personalidade consecutiva, fundamentada em extenso documental histórico-epistolográfico.
Culturologia: a cultura pessoal multissecular; a cultura da Historiografologia; a cultura de almanaque; a cultura ancestral antibelicista; o verniz cultural; a cultura autorrevezamental; a atualização cultural; a cultura renascentista; a Cultura Geral autodidática multiexistencial
cosmovisiológica; a cultura da autatualização parapsíquica.
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Paraelencologia. A partir das ortevocações intencionais sadias atinentes à pesquisa autorretroepistolográfica, importa registrar e valorizar a presença da Paraelencologia 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 autorretroepistolografia comparada, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Auto-Historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Autoteste da evolução cronológica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
06. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
07. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
08. Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
09. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
10. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
11. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Retromnemônica útil: Mnemossomatologia; Homeostático.
13. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
14. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

NO ESTÁGIO AUTEVOLUTIVO DA LIBERTAÇÃO CONSCIENCIAL, A PESQUISA DA AUTORRETROEPISTOLOGRAFIA
COMPARADA AUTOLÚCIDA, CONSTITUI MEGARRECURSO
HOLOMNEMOTÉCNICO AFERIDOR AUTORRECICLOGÊNICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese de a análise comparativa do
autespólio epistolográfico aprofundar a autorreciclogenia? Já refletiu sobre o autolegado documental histórico com vistas à autoposteridade?
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; 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 81 a 95, 108, 123 a 126, 164 a 166, 191 a 205 e 241 a 247.
02. Idem; Binômio Antivitimização-Autobenignidade aplicado à Autocuroterapia; Artigo; V Jornada de
Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 4 enus.; 5 técnicas; 7 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 62 a 73.
03. Idem; Revivalism: The Historical Curves of the Evolutionary Spiral; Artigo; Journal of Conscientiology;
Revista; Trimestral; Vol. 2; N. 7; 1 E-mail; 3 enus.; 1 minicurrículo; 3 filmes; 19 refs.; International Institute of Projectiology and Conscientiology; Miami, FL; USA; January, 2000; páginas 197 a 209.
04. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisoras Ana Bonfim; et
al.; 314 p.; 2 seções; 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; 4 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 51, 53, 187 a 203 e 205.
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05. Balzac, Honoré de; Sur Catherine de Médicis; 400 p.; 2 seções; 3 caps.; 2 notas; 17,5 x 11 x 3 cm; br.;
Éditions de La Table Ronde; Paris; 2006; páginas 11 a 61.
06. Baschet, M. Armand; La Diplomatie Venitienne – L
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616 p.; 3 partes; 16 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 24 ilus.; 14 tabs.; 28,5 x 22 x 4 cm; enc.; Henri Plox Imprimeur Editeur;
Paris; 1862; páginas 565 a 604.
07. Bertiére, Simone; Les Reines de France aux Temps des Valois: Les Années Sanglantes; 496 p.; 13
caps.; 6 cronologias; 2 enus.; 37 ilus.; 65 refs.; 22,5 x 15,5 x 4 cm; br.; Éditions de Falois; Paris; 1994; páginas 13, 17, 98,
103 a 108, 114, 117, 181, 262, 278, 311 a 313 e 395 a 397.
08. Brantôme; Vies de Dames Illustres: Françaises et Ètrangéres; int. Louis Moland; XXXVII + 448 p.; 8 partes; 35 caps.; 2 enus.; 19 x 12 cm; br.; Librairie Garnier Fréres; Paris; S. D.; páginas 29 a 100.
09. Cloulas, Ivan; Catherine de Médicis; 710 p.; 3 partes; 15 caps.; 1 citação; 7 cronologias; 3 enus.; 36 ilus.;
21,5 x 13 x 5,5 cm; br.; Librairie Arthéme Fayard; Paris; 1979; páginas 14 a 21, 39 a 44, 66 a 68, 82, 90, 125, 149 a 152,
155, 163, 168, 177, 183 a 185, 201, 245 a 247, 266, 301, 315 a 317, 336, 341, 351, 355 a 364, 384, 458, 545 a 547, 572,
575, 597, 598, 601 a 604, 611, 612, 615 e 616.
10. Crouzet, Denis; Le Haut Coeur de Catherine de Médicis: Une Raison Politique aux Temps de la Saint
Barthélemy; Colléction Bibliothéque Albin Michel Histoire; 640 p.; 3 seções; 39 caps.; 17 notas; 498 refs.; alf.; geo.;
ono.; 22,5 x 15 x 4 cm; br.; Éditions Albin Michel; Paris; 2005; páginas 8, 11, 13 a 15, 25, 27 a 32, 34, 44, 47, 49, 56, 63,
64, 76, 91, 105, 106, 153, 154, 156, 158, 160, 168 a 170, 174, 185 a 189, 192, 193, 208, 209, 226, 245, 273, 303, 327, 328,
337, 338, 356, 391 a 394, 432, 439, 466, 485, 488, 521 a 524, 528, 544, 549, 553 a 557, 560 e 574.
11. Erlanger, Philippe; La Monarchie Française 1515-1715: DuRoi-Chevalier au Roi-Soleil; Tomo II: Les
Guerres de Religion (1559-1574); 378 p.; 21 caps.; 1 cronologia; 65 ilus.; 1 anexo; 21 x 14 x 5 cm; enc.; Librairie Jules
Tallandier; Paris; 1971; páginas 61, 62, 64, 66 a 68, 84, 85, 90, 105, 113, 231, 239, 291, 292 e 296.
12. Frémy, Edouard; Les Poésies Inédites de Catherine de Médicis; 276 p.; 3 caps.; 1 enu.; 31 x 22 x 4 cm;
br.; Léon Techener Éditeur; Paris; 1884; páginas 11 a 16, 20, 21, 45, 48, 51, 56, 74, 75, 77 a 82, 84, 87, 89, 93, 94, 102,
105, 107, 123, 125, 126, 128, 131, 140, 141, 143 a 148, 151, 153 a 169, 173 a 175, 183, 197 a 199, 205, 210, 213, 214,
217, 219, 221 a 223, 235, 240 a 247 a 259, 266, 271 a 273.
13. Frieda, Leonie; Catherine de Medicis; XXVI + 512 p.; 2 partes; 17 caps.; 3 cronologias; 4 enus.; 26 ilus.;
4 mapas; 150 refs.; 20 x 13 x 4 cm; br.; ono.; Phoenix; London; 2005; páginas XII, 30 a 32, 65 a 68, 70, 114, 125, 132,
133, 135, 146, 152, 153, 167, 168, 173, 174, 177, 189, 190, 195, 200, 210, 213, 216, 217, 228, 229, 239, 240, 242, 244
a 248, 257, 258, 287, 288, 299, 300, 307, 309, 320, 321, 324, 325, 335 a 338, 350 a 353, 361 a 363, 372, 389 a 394, 397,
398, 409, 429, 443 e 453 a 456.
14. Gomes, Angela de Castro; Org.; Capanema: O Ministro e seu Ministério; Coletânea; 276 p.; 2 partes;
9 caps.; 98 citações; 2 cronologias; 10 enus.; 19 ilus.; 7 tabs.; 21,5 x 14 cm; br.; Editora FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2000;
páginas 7 a 47 e 73 a 102.
15. Idem; Escrita de Si, Escrita da História; Coletânea; 380 p.; 2 partes; 16 caps.; 218 citações; 3 cronologias; 6 enus.; 21,5 x 14 cm; br.; Editora FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 7 a 22.
16. Héritier, Jean; Catherine de Médicis; Colléction Les Grandes Études Historiques; 628 p.; 4 partes; 10
caps.; 15 ilus.; 2 notas; 19 x 12 x 4 cm; enc.; Librairie Arthéme Fayard; Paris; 1959; páginas 20, 24, 27 a 30, 37 a 44, 49
a 54, 57, 58, 63, 64, 73, 74, 78, 81, 82, 86, 95, 96, 99, 100, 103 a 106, 149 a 151, 160, 165, 167, 168, 174, 187, 188, 194,
195, 203 a 206, 208, 209, 212, 236 a 240, 257 a 260, 267, 269, 270, 289, 307, 318, 336, 339 a 343, 356, 357, 365, 411
a 414, 441 a 444, 454, 460, 473, 474, 491 a 493, 498, 517, 518, 522, 539, 540, 560, 561, 573, 576, 591, 607, 609, 613
e 618.
17. La Ferriére, Hector de; Lettres de Catherine de Médicis; Collection de Documents nédits sur L’ istoire
de France; Tome Premier 1533–1563; CLXXI + 726 p.; 4 cronologias; 30 x 22 x 6,5 cm; enc.; Imprimerie Nationale;
Paris; 1880; páginas I a CLXXI e 1 a 726.
18. Orieux, Jean; Catherine de Médicis ou La Reine Noir; Colléctions Grandes Biographies; 826 p.; 3 partes; 138 caps.; 4 cronologias; 64 ilus.; 100 refs.; 2 apênds.; ono.; 22 x 16 x 6 cm; enc.; Éditions Flamarion; Saint-Aman-Montrond, Cher; France; 1986; páginas 9 a 17, 55 a 59, 103 a 106, 113, 123 a 126, 153, 154, 157, 158, 236, 238, 249,
265 a 267, 282, 283, 296 a 299, 301, 309, 310, 314, 322, 335, 359 a 363, 367, 368, 405, 417, 418, 425, 428, 430, 431, 436,
491, 511, 542, 551, 552, 557, 583 a 594, 621 a 623, 667, 668, 697, 735 a 741, 760 e 783.
19. Pinski, Carla Bassanezi; & De Luca, Tania Regina; Orgs.; O Historiador e suas Fontes; 334 p.; 13 caps.;
76 citações; 1 enu.; 11 ilus.; 24 refs.; 23 x 16 cm; enc.; Editora Contexto; São Paulo, SP; 2012; páginas 8, 9, 12, 13, 16,
18, 23, 24, 68, 77, 93 e 195 a 221.
20. Reumont, A. de; La Jeunesse de Catherine de Médicis; pref. e trad. Armand Baschet; XXVII + 388
p.; 18 caps.; 16 cronologias; 2 enus.; 20 apênds.; 30 x 22 x 5 cm; espiralado; Henri Plon, Imprimeur-Éditeur; Paris; 1866;
páginas V, VI, IX, 4, 5, 37, 38, 41, 57, 63, 77, 87, 94, 106 a 113, 115, 121, 122, 128, 155, 160, 170 a 174, 185, 189, 193,
199 a 207 e 328 a 338.
21. Rey, Alain; Mi i
uM
U Hi i
’E y
i m 264 p.; 2 partes; 7 caps.; 1 enu.; 20
ilus.; 166 refs.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Librairie Artheme Fayard; Saint-Aman-Montrond; France; 2007; páginas 26, 43,
54, 57, 111 a 127, 159 a 170.
22. Solnon, Jean-François; Catarina de Médicis (Catherine de Médicis); revisora Cristina Oliveira; trad. Inês
Castro; 374 p.; 15 caps.; 6 cronologias; 16 ilus.; 15 refs.; 1 anexo; ono.; 23 x 15 x 3 cm; br.; Bertrand Editora; Lisboa;
Portugal; 2004; páginas 11 a 14, 17, 22, 27 a 29, 34, 35, 57, 67, 77 a 79, 124, 133, 157, 190, 247, 248, 267, 269, 270, 274
a 280, 291, 322 a 328 e 331 a 335.
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23. Idem; La Cour de France; 650 p.; 4 partes; 20 caps.; 50 citações; 5 cronologias; 5 enus.; 3 ilus.; 1 organograma; 992 notas; 470 refs.; ono.; 23,5 x 15,5 x 5 cm; br.; Librairie Arthéme Fayard; Paris; 1987; páginas 15 a 35, 46
a 48, 52 a 56, 61, 62, 67, 69, 71 a 73, 77, 78, 80, 89, 93, 94, 101, 109, 113, 129, 130, 140, 153 e 156.
24. 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 806 a 847.
25. Villegagnon, Nicolas Durand de; Cartas por N. D. de Villegagnon e Textos Correlatos por Nicolas Barré
e Jean Crespin; Coleção Franceses no Brasil; apres. Carlos de Araújo Moreira Neto; int. Vasco Mariz; Vol. I; 194 p.; 3 partes; 2 caps.; 5 ilus.; 26,5 x 19 cm; br.; Fundação Darcy Ribeiro; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 76 a 79 e 95 a 97.
Webgrafia Específica:
1. Bertrand, Michel; Del Actor a la Red: Análisis de Redes e Interdisciplinaridad; Nuevo Mundo Mundos
Nuevos; Revista; Seção: Coloquios; 12.11.09; 3 enus.; 24 notas; disponível em: <http://nuevomundo.revues.org/57505.
14.04.12>; acesso em: 23.11.13.
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AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autorrevezamento multiexistencial é o ato, processo ou efeito de a consciência lúcida revezar-se, com inteira autoconsciência, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos, avançados e intencionalmente entrosados, ao máximo, entre as séries
de intermissões pré-ressomáticas e pós-ressomáticas e as vidas intrafísicas, consecutivas, continuadas, multisseculares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo;
repetição; iteração; reforço; intensificação”. O segundo elemento de composição vez provém do
mesmo idioma Latim, vicem, acusativo de vix, “vez; sucessão; alternativa”. A palavra revezamento surgiu no Século XVIII. O elemento de composição multi deriva também do idioma Latim,
multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”.
A palavra existencial procede igualmente do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de
existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência
real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autorrevezamento pluriexistencial. 02. Autorrevezamento consciencial. 03. Autorretorno multiexistencial; revezamento somático. 04. Autorreforço multiexistencial. 05. Autorrevezamento evolutivo. 06. Autorrevezamento seriexológico. 07. Autorrevezamento proexológico. 08. Autosseriexologia lúcida. 09. Autoproexologia multiexistencial. 10.
Continuísmo autevolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo revezamento: antirrevezamento; autorrevezamento; Autorrevezamentologia; heterorrevezamento; holorrevezamento; pré-autorrevezamento; revezada; revezado; revezador; revezadora; revezar; revezeiro; revezo; superrevezamento.
Neologia. As 3 expressões compostas autorrevezamento multiexistencial, autorrevezamento multiexistencial amador e autorrevezamento multiexistencial veterano são neologismos
técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 01. Antisseriexologia Pessoal. 02. Autoignorância evolutiva. 03. Superapego materiológico. 04. Monoideísmo consciencial. 05. Heterorrevezamento grupal.
06. Holorrevezamento grupal. 07. Holorrevezamento maxiproexológico. 08. Heterorrevezamento evolutivo. 09. Heterorrevezamento seriexológico. 10. Maxiproexologia multiexistencial.
Estrangeirismologia: o self-relay evolutivo; o follow up autoconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomnemônica Pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorrevezamento: auto-herança multiexistencial. Autopatomimese: autorrevezamento ectópico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia Pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; a autobatopensenidade cosmoética; os grafopensenes reiterados; a grafopensenidade autoconsciente.
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Fatologia: a interassistencialidade autoconsciente; o desenvolvimento da evolução consciencial; a inteligência evolutiva; a próxima autoproéxis; a neoautoproéxis; a proéxis pessoal seguinte.
Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial; o entrosamento de cada vida intrafísica com a anterior e a posterior; a prova de revezamento pessoal produtiva; a auto-herança da
profissão; a profissão herdada; o continuísmo consciencial; a autocoerência evolutiva; a estratégia
evolutiva pessoal; a alternação laboral pessoal de vida em vida; as autoproéxis continuadas; as
auto-heranças evolutivas; as autorreciclagens multiexistenciais; a acumulação dos acertos evolutivos; o ritmo evolutivo pessoal; a substituição de si mesmo em cada século; a repetição intervalada
das vidas humanas; a troca do soma pessoal em cada vida humana; a passagem do bastão pessoal
do corpo humano esgotado para a fortaleza do novo corpo humano robusto; a troca do currículo
existencial em cada existência intrafísica; as automimeses laborais indispensáveis de vida em
vida; a regularidade cosmoética das reações evolutivas pessoais; a troca para melhor de posições
com o incremento dos trabalhos evolutivos prioritários; a melhoria gradual do temperamento
pessoal; a gradação da condição de minipeça no âmbito do maximecanismo interassistencial evolutivo; os plantões pessoais de vida em vida humana; a interação mais estreita com o orientólogo
do grupo evolutivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; os acrescentamentos evolutivos; a melhora do papel pessoal no âmbito do
grupo evolutivo; as autorretrocognições sadias; a busca cadenciada da condição da autodesperticidade interassistencial; a relevância do nível da inteligência evolutiva (IE); a defesa da holobiografia a partir da melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a permuta prioritária,
contínua, dos megatrafares por neotrafores pessoais; os vários compléxis nas proéxis pessoais
consecutivas; o superrevezamento multiexistencial pessoal do evoluciólogo; o holorrevezamento
multiexistencial grupal; o autorrevezamento multiexistencial no âmbito da Maxiproexologia;
a supercongruência dos nexos pessoais; o autorrevezamento multiexistencial no universo da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) nos próximos séculos do Terceiro Milênio; os autorrevezamentos multiexistenciais, operacionais, a partir da comunex Interlúdio; a melhor gradação pessoal nos Cursos Intermissivos (CIs); o autorrevezamento multiexistencial gerando o autodiscípulo futuro; o portador multiexistencial do próprio archote evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intervidas intrafísicas e intermissões.
Principiologia: o princípio da evolução pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e vivência da holocarmalidade.
Tecnologia: a técnica de viver na intrafisicalidade; a técnica do continuísmo consciencial evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o autorrevezamento multiexistencial cosmoético; o autorrevezamento
multiexistencial intelectual; o autorrevezamento multiexistencial produtivo; o autorrevezamento
multiexistencial parapsíquico; o autorrevezamento multiexistencial proexológico; o autorrevezamento multiexistencial grupocármico; o autorrevezamento multiexistencial autoral.
Binomiologia: o binômio turno-returno evolutivo; o binômio continuísmo consciencial–
–autorrevezamento multiexistencial; o binômio megagescon–autorrevezamento multiexistencial;
o binômio especialismo holobiográfico–autorrevezamento multiexistencial.
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Interaciologia: a interação fundamental vida intrafísica anterior–vida intrafísica atual;
a interação autorradicação vitalícia na Cognópolis–autorrevezamento multiexistencial; a interação fôrma holopensênica–autorrevezamento multiexistencial; a interação autorrevezamento multiexistencial–macrossoma; a interação autorrevezamento multiexistencial–paramicrochip; a interação autorrevezamento multiexistencial–vida ecológica atual; a interação vincos assistenciais
na vida atual–ideias inatas libertárias na vida futura; a interação autorrevezamento pessoal–
autorrevezamento grupal; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo evolutivo do autorrevezamento multiexistencial.
Trinomiologia: o trinômio (trio) consciência lúcida–evoluciólogo–duplista; o trinômio
interesse-meta-evolução; o trinômio tares-gescons-autorrevezamentos; o trinômio catálise evolutiva–autorrevezamento–autoproéxis; o trinômio seriexológico vidas passadas–vida presente–vidas futuras; o trinômio neossoma-neossinapses-neorrevezamento; o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longíquo prazo
(autorrevezamento multiexistencial).
Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva (Evoluciologia) / ignorância
evolutiva (Ignorantismo); o antagonismo egológico autorrevezador multiexistencial (Homeostaticologia) / antepassado de si mesmo (Parapatologia); o antagonismo continuísmo consciencial
/ mesméxis dispensável.
Paradoxologia: o paradoxo da mudança tranquila do gênero somático entre duas vidas
humanas; o paradoxo das ideias interassistenciais, fixadas, pessoais, sem ideias fixas patológicas; o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a jubilacioteca; a proexoteca; a ressomatoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Autosseriexologia; a Autevoluciologia; a Automimeticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autoproexologia; a Temperamentologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia.
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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autorrevezamento multiexistencial amador = a primeira condição autorrevezadora da consciência caloura; autorrevezamento multiexistencial veterano = a condição autorrevezadora da consciência a partir da terceira autoproéxis ou vida intrafísica entrosadas.
Culturologia: a cultura da Seriexologia; a cultura da Evoluciologia.
Continuismologia. A questão mais relevante para a conscin lúcida, hoje, é estabelecer
os elementos dignos de continuidade, desta existência ou desta autoproéxis, para conceber a arquitetura ou infraestrutura do autorrevezamento para a próxima vida intrafísica, desde já.
Mesologia. Alto percentual da estrutura do autorrevezamento multiexistencial corresponde à Mesologia ou ao Zeistgeist do momento evolutivo da próxima existência humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autorrevezamento multiexistencial, 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. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
09. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

OS AUTORREVEZAMENTOS MULTIEXISTENCIAIS SÃO
CONDIÇÕES INAFASTÁVEIS DO CONTINUÍSMO DAS AUTOMANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS DE TODAS AS CONSCIÊNCIAS DEPOIS DE DETERMINADO PATAMAR EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite já estar vivendo entrosado com os autorrevezamentos multiexistenciais? Em quais condições evolutivas?
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AUTOSSACRIFÍCIO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autossacrifício é a privação pessoal de alguma coisa ou algo apreciado
em favor de outrem ou de outras pessoas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo sacrifício vem do idioma Latim, sacrificum, “sacrifício”. Apareceu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autodesprendimento. 2. Autorrenúncia cosmoética. 3. Lei do
maior esforço.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautossacrifício e megautossacrifício são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Mercantilismo. 2. Usura. 3. Heterossacrifício. 4. Heterorrenúncia
cosmoética. 5. Lei do menor esforço.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
Analogismo. A condição similar ao autossacrifício é a renúncia cosmoética em certos
contextos derivados da benignidade da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o autossacrifício; a autoprivação lúcida; o autodesprendimento; o altruísmo;
a autabnegação cosmoética; a concessão pessoal; a renúncia cosmoética; a bondade; a generosidade; a benignidade; a autabnegação.
Parafatologia: 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; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Binomiologia: o binômio autabnegação-moréxis; o binômio serenidade-benignidade.
Politicologia: a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a paradireitoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Economia; a Interassistenciologia; a Impactoterapia; o Paradireito; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; a pessoa economicamente large;
a pessoa economicamente miserê; a conscin workaholic.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o dependente; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o senhor da Economia; o escravo da Economia; o mecenas.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a dependente; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens sacrificator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossacrifício = o ato da doação espontânea de algo pessoal secundário, não essencial à vida da conscin autoconscientemente sacrificada; megautossacrifício
= o ato da doação espontânea de algo pessoal essencial à vida da conscin autoconscientemente
sacrificada.
Taxologia. De acordo com a Autopesquisologia, os autossacrifícios podem ser classificados em duas categorias fundamentais:
1. Sadios: os sacrifícios executados de modo consciente, intencionais, objetivando
a melhoria de pessoas.
2. Doentios: os sacrifícios executados de modo inconsciente quando a conscin
sacrificada, incauta, é explorada por outrem.
Evolução. Pela Assistenciologia, o autossacrifício sadio é a condição ou estado muito
mais evoluído, dentro da assistencialidade consciencial, se comparado à doação de solidariedade
do bilionário doando milhões de dólares às instituições, ato sempre louvável mesmo quando objetivando o imposto de renda, mas sempre derivado do excesso, ou das sobras pessoais, pois ninguém leva consigo a fortuna amoedada no instante do choque consciencial da dessoma.
Invéxis. Segundo a Invexologia, a inversão existencial é bom exemplo de autossacrifício
técnico, sem masoquismo nem recalque de emoções, objetivando a evolução da consciência dentro do grupocarma, por ser exemplarismo sacrificial, ou, em si, a tarefa do esclarecimento, gestação consciencial ou até mesmo ato de policarmalidade.
Posturas. Como esclarece a Holomaturologia, o autossacrifício sadio permeia, por
exemplo, estas 10 posturas avançadas, explicitadas pela Conscienciologia, aqui listadas na ordem
alfabética:
01. Cosmoconsciência: o fenômeno da cosmoconsciência vivido.
02. Exemplarismo: o exemplarismo sacrificial pessoal.
03. Megagescon: a megagestação consciencial, a obra-prima pessoal.
04. Minipeça: a experiência pessoal de minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
05. Ofiexologia: a instalação da oficina extrafísica (ofiex) pessoal.
06. Policarmologia: a vivência da policarmalidade, além da grupocarmalidade.
07. Proexologia: a consecução da programação existencial (proéxis).
08. Tares: a tarefa do esclarecimento sem demagogia assistencialista.
09. Tenepessismo: a prática diária da tarefa energética pessoal (tenepes).
10. Traforologia: a busca do megatrafor pessoal.
Expressões. Sob a ótica da Somatologia, o autossacrifício alcança nível de maior expressão quando a conscin cede algo palpável relativo ao próprio corpo humano ou à matéria biológica
vitalizada pela consciência, ou às energias diretas do holochacra, por exemplo, estes 4 fatos:
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1. Maternidade. Aquela mãe se doando ao filho, através do parto natural, e não por intermédio da operação cesariana, e também da própria amamentação (leite materno), em vez da
alimentação artificial.
2. Órgão. Aquela senhora à espera do transplante de fígado, há 9 meses, cedendo a vez
para o transplante na criança de 3 anos, sem nenhuma relação de parentesco no contexto.
3. Sangue. O doador veterano entregando gratuitamente o próprio sangue a favor de
outrem.
4. Epicon. O epicon, homem ou mulher, doando as próprias energias conscienciais
(ECs) em favor de conscins e consciexes, ao instalar o campo energético assistencial, nem sendo
notado, entendido ou reconhecido pelos outros.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas
especialidades, evidenciando relação estreita com o autossacrifício, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Altruísmo: Policarmologia.
2. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia.
4. Conduta cosmoética: Conviviologia.
5. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia.
7. Ortopensenidade: Cosmoeticologia.

A EXTENSÃO, PROFUNDIDADE E RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DO SACRIFÍCIO SADIO E LÚCIDO DETERMINAM
O VALOR COSMOÉTICO, GRUPOCÁRMICO E EVOLUTIVO
DO ATO SACRIFICIAL ESPONTÂNEO PARA A CONSCIN.
Questionologia. Você já vivenciou algum sacrifício pessoal digno de registro ante os
amparadores extrafísicos? Em relação a quem?
Bibliografia Específica:
1. Iglesias, Mariana; Esperaba Un Trasplante y le cedió su Lugar a Un Chico (Hígado: Mujer & Nene de
3 Años); Clarín; Tabloide; Diário; Ano LIV; N. 19.145; Seção: Información General; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina;
17.03.99; página 41.
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 208.
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; página 379.
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 446, 533 e 646.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 689.

Enciclopédia da Conscienciologia

4129

AUTOSSATURAÇÃO INTRACONSCIENCIAL
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossaturação intraconsciencial é o estado ou condição íntima da consciência completamente esgotada em relação a certa conjuntura, situação, contexto, contingenciamento, condicionamento, rotina ou posicionamento pessoal tornados insuportáveis, insustentáveis
e impondo renovação ou reciclagem existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo saturação provém do idioma Latim, saturatio, “saciedade; repleção”, de
saturare, “fartar; saciar; alimentar; nutrir; satisfazer; encher; cumular”. Surgiu no Século XVIII.
O prefixo intra procede também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de;
durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo consciência deriva do
mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Limite intraconsciencial. 2. Clímax existencial. 3. Momento de
mutação intraconsciencial. 4. Pressão evolutiva. 5. Exaustividade da experiência pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas autossaturação intraconsciencial, miniautossaturação intraconsciencial e maxiautossaturação intraconsciencial são neologismos técnicos da
Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Acomodação consciencial. 2. Decidofobia. 3. Síndrome da dispersão consciencial.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autossaturação impõe reciclagem.
II. Fatuística
Pensenologia: a saturação autopensênica.
Fatologia: a autossaturação intraconsciencial; a saturação concentrada; a autocrítica apurada; a dinâmica evolutiva; o senso dos limites; as neoperspectivas; a crise de crescimento; a viragem da mesa; o ponto de mutação; o momento da reciclagem; o vértice da autodecisão magna; os
saturadores evolutivos; o encharcamento ideativo; o esgotamento da autovivência; a exaustão da
experiência; a culminação da proéxis; a recin.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da saturação mental projetiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: a crise de crescimento; a revisão dos hábitos; a revisão das rotinas; a revisão autoconscienciométrica; a revisão dos valores existenciais; a revisão dos autopensenes; a reciclagem intraconsciencial (recin).
Binomiologia: o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio reeducação-ressocialização.

Enciclopédia da Conscienciologia

4130

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio Definologia-Decidologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo erro / correção.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoticocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da mediocridade.
Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Recexologia; a Evoluciologia;
a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Definologia; a Determinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o intelectual; o professor.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autodecisora; a intelectual; a professora.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossaturação intraconsciencial = o momento crítico da decisão da
conscin tabagista deixar de fumar em definitivo, para sempre; maxiautossaturação intraconsciencial = o momento crítico da decisão do traquejado megassediador interconsciencial extrafísico dar
início ao trabalho de recomposição convivencial, interpresidiária, da interassistencialidade às outras consciências-vítimas.
Taxologia. Considerando o universo da Autopesquisologia, as autossaturações intraconscienciais podem ser classificadas racionalmente em duas categorias:
1. Autossaturação intraconsciencial sadia.
2. Autossaturação intraconsciencial patológica.
Caracterologia. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, toda consciência enfrenta os
dias de renovação, por exemplo, estes 3 perfis distintos de personalidades em evolução, dispostos
na ordem alfabética:
1. Malfeitor. Até o malfeitor (ou malfeitora) chega à saturação relativamente à própria
delinquência e refaz o caminho.
2. Megassediador. Até o megassediador interconsciencial chega à saturação quanto aos
próprios desmandos da anticosmoética e recicla as intenções, os interesses e os objetivos.
3. Perdulário. Até a pessoa perdulária ou boavida chega à saturação em relação ao próprio ócio ou boavidismo e renova a vida.
Habitualidade. Segundo a Intrafisicologia, a natureza humana se acostuma com todas
as coisas, mas somente até certo ponto ou limite de saturação. Em tese, só o hausto de vida do
princípio consciencial, ou consciência, é para sempre.
Falência. De acordo com a Dessomatologia, a falência geral inapelável dos órgãos e sistemas orgânicos indica o ponto exato da saturação biológica do corpo humano, impondo a desativação ou reciclagem interdimensional através da dessoma. Dessoma é saturação.
Evolução. Sob a ótica da Evoluciologia, a partir da autossaturação intraconsciencial,
a evolução continuada da consciência se desenvolve inexoravelmente, sem exceção, para todos.
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Maturidade. Na pesquisa da Holomaturologia, a reciclagem existencial e a própria reciclagem intraconsciencial são inarredáveis, insubstituíveis e praticamente compulsórias em determinado patamar da maturidade da vontade e da intencionalidade da consciência.
Momento. Conforme os princípios da Paracronologia, as autossaturações intraconscienciais – na quase totalidade – sobrevêm nos exatos momentos evolutivos da consciência, sendo,
por isso, oportunas, a maior, reciclantes ou renovadoras.
Crítica. Como esclarece a Transmigraciologia, a autossaturação intraconsciencial mais
demorada e crítica afeta a consréu transmigrável, exigindo a mudança drástica do holopensene
evolutivo, ou seja, a transferência pessoal do próprio domicílio planetário.
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 autossaturação intraconsciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
2. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
3. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
4. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
5. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
6. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
7. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

NA INTIMIDADE DO MICROUNIVERSO CONSCIENCIAL
DE CADA CONSCIÊNCIA SEMPRE CHEGA AQUELE
PONTO EXATO DE AUTOSSATURAÇÃO DOS INTERESSES E A AUTORRECICLAGEM EXISTENCIAL SE IMPÕE.
Questionologia. Quais tipos de autossaturação intraconsciencial afetaram você nesta vida? Você sabe identificar satisfatoriamente quando está, de fato, sinceramente saturado, dentro de
si, com algum contexto existencial? Atualmente você vive alguma condição de autossaturação intraconsciencial crítica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 192.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 400.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 946.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 132, 240, 472 e 483.
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 207, 233, 340, 525, 685 e 702.
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AUTOSSERIEDADE
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autosseriedade é a postura da conscin, homem ou mulher, de autodeterminação e desvelo nos autodesempenhos íntimos e nas obrigações interconscienciais, mantendo
autocoerência resoluta com disciplina, siso, sobriedade, tenacidade e resiliência perante os autocompromissos assumidos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra sério procede do idioma Latim Tardio, serius, "que merece atenção, cuidado; importante". O termo seriedade surgiu em 1844.
Sinonimologia: 01. Senso de responsabilidade pessoal. 02. Autorrespeito aos compromissos assumidos. 03. Governança vigilante dos autencargos. 04. Autodefinição congruente aos
propósitos intencionados. 05. Autorganização responsável dos acordos assinados. 06. Condução
autodiscernida da vida humana. 07. Autodisciplina no cumprimento dos deveres. 08. Automaturidade perante o ônus adquirido. 09. Autocoerência nos atos praticados. 10. Autocriticidade nas
incumbências pessoais.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo sério: autosseriedade; séria; seriedade; sério-cômica; sério-cômico.
Neologia. O termo autosseriedade e as duas expressões compostas miniautosseriedade
e maxiautosseriedade são neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 01. Autoirresponsabilidade. 02. Autonegligência. 03. Autodesgoverno. 04. Autocorrupção. 05. Autoindisciplina. 06. Autodesleixo. 07. Autodesperdício. 08. Autossolvatação. 09. Autodesorganização. 10. Autacriticidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autorresponsabilidades multidimensionais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Holomaturidade
proéxica: autosseriedade.
Coloquiologia: a atitude de estar na vida a passeio; o ato de levar a vida na brincadeira; a pergunta acachapante de efeito imediato ou retardado: você se leva a sério?; a acusação
revoltosa: fulano não é sério.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da seriedade consigo próprio; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a pensenidade centrada no automegafoco; a parafôrma holopensênica; o holopensene empreendedor; o materpensene realizador.
Fatologia: a autosseriedade; a autoidentificação consciencial; a retrospectiva pessoal das
autocondutas; a prospectiva pessoal de neovalores; o planejamento evolutivo; o cumprimento das
metas e dos objetivos conscienciais; a conservação da homeostase holossomática nos diversos
contextos intrafísicos; o empenho proexolíneo em acertar nas escolhas dos melhores meios para
os fins interassistenciais; a determinação em autossuperar-se apesar dos percalços, dos tropeços,
das quedas e da poeira levantada; a diligência na busca das retratações auto e heterolibertadoras;
a incansabilidade em cumprir as diretrizes proexológicas; a cosmovisão intuitiva do processo evo-
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lutivo prevenindo o desviacionismo e a demissão antievolutiva; o funcionamento da bússola consciencial favorecido pela firmeza de propósitos; a direção megafocal; a postura do devagar e sempre evolutivo; o comedimento sofreando a seriedade soturna; o replanejamento na correção de rota; os fins espúrios justificando meios anticosmoéticos; os membros das organizações criminosas
enquanto portadores de seriedade antievolutiva; o autodesperdício inerente à atitude patológica de
quem não sabe o rumo da própria vida; a autodesorganização; a indisciplina quanto aos deveres
íntimos; a apagogia mantenedora de atos autocorruptos; a ectopia existencial; a má preparação;
a inconstância; a gescon automimética; a prisão paradigmática; os tradicionalismos arraigados;
a melin anunciando a autoomissão proexogênica; o bom humor discernido nas atitudes sérias;
o oportuno reencontro do grupo evolutivo; o incompléxis pré-anunciado perante o autodesempenho proexológico tíbio por falta de seriedade na condução dos próprios afazeres; o compléxis advindo das atitudes de desvelo às conquistas evolutivas; a moréxis merecida perante a autosseriedade.
Parafatologia: a autosseriedade pré-ressomática do intermissivista autolúcido; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoprontidão para os contatos extrafísicos providenciais; o atilamento para a recuperação de cons indispensáveis à autevolução; a fruição das autorretrocognições acrescentadoras; o reconhecimento do mérito nas projeções conscienciais assistidas; o desembaraço para lidar
com as projeções vexaminosas autorrecicladoras; a dissipação do autassédio cronificado; o desfalecimento do heterassédio perante o propósito firme em se reciclar; as ações inescrupulosas heterassediadoras do vai ou racha baratrosférico; a melex corroboradora de autoomissões; a primener confirmadora dos acertos evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autosseriedade-autoconfiança; o sinergismo intraconsciencial; o sinergismo promovido pelo amparo de função nos autempreendimentos libertários; o sinergismo holopensênico; o sinergismo proexogênico.
Principiologia: o princípio da seriedade pessoal embasando a confiabilidade individual; o princípio pessoal da seriedade orçamentária; o princípio da seriedade nos gastos públicos;
o princípio geral da seriedade da informação contábil; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da hiperacuidade conscienciológica; o princípio pessoal de aproveitamento de
cada minuto existencial; o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio da atração
dos afins; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código pessoal das prioridades evolutivas; o código pessoal de conduta proexogênica.
Teoriologia: a teoria do estado vibracional autodefensivo; a teoria do megafoco proexogênico; a teoria da evolução moral; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reciclagem
da paragenética a partir das autorreciclagens intraconscienciais continuadas.
Tecnologia: a técnica da recin; a técnica de viver evolutivamente; a técnica ciclotímica
da tentativa-erro-acerto; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da tenepes; as técnicas
autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica de sistematização regular dos interesses pessoais, esforços, ECs, espaço e tempo integral aplicada a favor da proéxis.
Voluntariologia: o voluntário autoconsciente retomador de tarefa; o voluntariado conscienciológico da tares; o exemplo de seriedade praticado pelo voluntário interassistencialmente
disponível e comprometido.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o labcon pessoal imprescindível
para identificar e desenvolver a autosseriedade.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito autolibertador da instauração da autosseriedade; o efeito halo da
interassistencialidade consciencial; os efeitos retroalimentadores do exemplarismo cosmoético;
os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva; o efeito tarístico de levar-se a sério;
os efeitos da seriedade individual reverberados no amadurecimento da postura de outrem.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas desconstruindo as retrossinapses
automiméticas; o empenho na proéxis individual e grupal gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo imaturidade consciencial–maturidade consciencial; o ciclo infância–
–adolescência–adultidade–maturidade biológica; o ciclo autosseriedade-autoconsciencialidade-autorganização-autodeterminação-compléxis.
Enumerologia: a origem da autosseriedade; a descoberta da autosseriedade; a assunção
da autosseriedade; o cultivo da autosseriedade; o desenvolvimento da autosseriedade; o fortalecimento da autosseriedade; a sedimentação diuturna da virtude da autosseriedade.
Binomiologia: o binômio autosseriedade–homeostase holossomática; o binômio autodisposição-empenho; o binômio autodiscernimento-realização; o binômio autocoerência-autodisciplina; o binômio autodefinição-autorreconhecimento.
Interaciologia: a interação seriedade-proexidade-amparabilidade; a interação comprometimento-responsabilidade; a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade-interconsciencialidade; a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Interassistencial Multidimensional.
Crescendologia: o crescendo porão consciencial–maturidade biológica–maturidade
psicológica–maturidade integrada; o crescendo autoconhecimento-autodefinição-autocomprometimento-autosseriedade; o crescendo autoliderança–heteroliderança cosmoética–epicentrismo
consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio iniciativa-desenvolvimento-acabativa; o trinômio valores evolutivos–autotrafores–autocosmoética; o trinômio autocontrole-autoconfiança-autossuficiência.
Polinomiologia: o polinômio baratrosférico autocentramento egoico–amoralidade–imoralidade depravada–autocorrupção passiva–autocorrupção ativa–Interprisiologia; o polinômio
autoincorruptibilidade–altruísmo teático–abnegação interassistencial–maxifraternismo–Universalismo–Policarmologia; o polinômio proexológico autosseriedade-autadaptabilidade-megafoco-constância-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo Baratrosfera / Curso Intermissivo; o antagonismo
autabandono / compléxis; o antagonismo autarrepsia / homeostase consciencial; o antagonismo
autofruição pró-proéxis / autodesperdício pró-melex; o antagonismo assedialidade / assistencialidade; o antagonismo autorrecalcitrância no erro / autorreciclagem pelo acerto.
Paradoxologia: o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo de a conscin intermissivista poder atuar vulgarmente negligenciando o incremento do patrimônio pessoal da autocognição.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a proexocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia; a exemplocracia; a voliciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do exemplarismo pessoal; a lei do
contágio interpessoal; a lei da grupalidade; a lei da interdependência consciencial; a lei da ação
e reação; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a autofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a neofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia; a comunicofilia; a parapsicofilia.
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Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a laborfobia; a reciclofobia; a disciplinofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia; a gnosiofobia; a normatofobia; a legislofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da subestimação; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome de Amiel; a síndrome da pressa; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do
conflito de paradigmas; a síndrome do impostor.
Maniologia: a hoplomania; a hedonomania; a riscomania; a fracassomania; a apriorismomania; a nostomania; a ludomania.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado multimilenar; os megamitos arraigados; o mito de a vida humana ser única; o mito da autevolução espontânea, natural e sem
autesforço; o mito da pensenização incognoscível; o mito de a liberdade de expressão corresponder a deixar-se levar pela vida; o mito da certeza absoluta incontestável; o mito da unanimidade
sábia; o mito da salvação eterna pelo arrependimento.
Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a autopesquisoteca;
a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; a energossomatoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autodesassediologia; a Autodiscernimentologia; a Autorganizaciologia; a Autovoliciologia; a Grafopensenologia; a Interassistenciologia;
a Materpensenologia; a Mnemossomatologia; a Proexologia; a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin autolúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin comprometida com a própria
evolução.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o exemplarista; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o tocador de obra; o homem de ação; o completista.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a exemplarista; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a tocadora de obra; a mulher de ação; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens exemplaris; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
megafocus; o Homo sapiens resiliens; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautosseriedade = o empenho resoluto pelas conquistas intrafísicas da
conscin eletronótica; maxiautosseriedade = o empenho resoluto pelo completismo existencial da
conscin intermissivista teática.
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Culturologia: a cultura jurássica da antievolução; a cultura esquiva da infantilização;
a cultura anômica da corrupção; a cultura dissoluta da sonegação; a cultura cerebelar da violência; a cultura da Evoluciologia; a cultura intermissiva da autosseriedade; a cultura do autocompromisso máximo com a consecução proexológica; a cultura da autopesquisa permanente; a cultura da Interassistenciologia; a Multiculturologia das renovações contínuas e ininterruptas.
Taxologia. No universo da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 variáveis da manifestação pessoal, seguidas de perguntas sugeridas para a avaliação da autosseriedade:
01. Carmalidade. Concernente às rotinas intrafísicas, predomina a dedicação ao policarma, grupocarma ou egocarma?
02. Continuidade. Em relação à constância de ações e a manutenção dos autempreendimentos, sobressai a persistência, a intermitência ou o caráter volúvel?
03. Desassedialidade. No tocante à homeostase consciencial, prepondera o autodesassédio ou a sujeição a heterassédios?
04. Interassistencialidade. Atinente à expressividade assistencial, prevalece a índole altruísta, alienada ou egoísta?
05. Inviolabilidade. Relativo às atitudes cotidianas, confrontadas com o fôlego antiautocorrupção, o nível é máximo, mediano ou mínimo?
06. Maturidade. A respeito dos feitos pessoais marcantes na Socin, prevalecem eventos
restritos a grupúsculos fechados ou episódios de natureza coletiva aberta?
07. Moralidade. Pertinente à Cosmoética, os princípios pessoais evolutivos teáticos suplantam os valores incoerentes menos indicados?
08. Operosidade. Quanto às atividades, frente à maxiproéxis grupal, a auteficácia
é ótima, regular ou insuficiente?
09. Personalidade. Referente aos traços pessoais, há preeminência de conduta segundo
parâmetros autoconfigurados lúcidos ou heteroconfigurados sem discernimento?
10. Probidade. Congruente à lisura pessoal, a veemência capaz de promover autossuperações classifica-se mais apropriadamente na condição avançada ou básica?
11. Responsabilidade. Sobre a atuação pessoal, os autesforços empregados para cumprir os compromissos assumidos são, na maioria das vezes, efetivos ou ineficazes?
12. Temporalidade. No contexto da autexpressão, a maneira pessoal de ser é pautada
em padrão milenar, secular, decenal ou mais recente?
13. Vigorosidade. Em se tratando da firmeza de propósito, o diagnóstico pessoal na
maioria das vezes pende para a condição de resiliente, inflexível ou débil?
Caracterologia. Atinente à Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 18 alcunhas estigmatizantes as quais podem, por vezes, estar associadas à falta de autosseriedade:
01. Alienado.
02. Amnésico.
03. Aparvalhado.
04. Autabandonado.
05. Autobaldado.
06. Autodesencaminhado.
07. Autesquecido.
08. Autextraviado.
09. Automalogrado.
10. Cabeça de vento.
11. Desmiolado.
12. Desnorteado.
13. Desorientado.
14. Destemperado.
15. Doidivanas.
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16. Esbanjador.
17. Irrefletido.
18. Perdido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autosseriedade, 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. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
08. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
09. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
11. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
12. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
13. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
14. Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
15. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.

A AUTOSSERIEDADE COSMOETICAMENTE DIRECIONADA
DE MODO RESOLUTO E ASSENTADO NA VIDA PESSOAL
É FERRAMENTA INSUBSTITUÍVEL PARA O COMPLETISMO
EXISTENCIAL DO INTERMISSIVISTA AUTOCRÍTICO LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta a condição resoluta da autosseriedade
com autoconsciência cosmoética? Desde quando?
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;
página 658.
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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 334.
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 85, 279,
466 e 524.
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AUTOSSINALETICOMETRIA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossinaleticometria é a mensuração técnica valorativa autopesquisística, qualitativa e quantitativa dos sinais holossomáticos personalíssimos, captados, identificados
e classificados com criticidade pela conscin parapsiquista autolúcida, homem ou mulher, no uso
do autodiscernimento cosmoético interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo sinalética deriva do idioma Francês, signalétique, “que contém a sinalização, a descrição de alguém ou de alguma coisa; que assinala por qualquer elemento
característico”, e este do idioma Latim, signale. A palavra sinal surgiu no Século XII. O segundo
elemento de composição metria procede 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 Medição dos sinais parapsíquicos personalíssimos. 2. Valoração da
autoparassinalética. 3. Estatística da autossinalética. 4. Matematização dos autoparassinais.
5. Mensuração paraperceptiva dos autossinais.
Neologia. O vocábulo autossinaleticometria e as duas expressões compostas autossinaleticometria homeostática e autossinaleticometria nosográfica são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Psicometria. 2. Somatometria. 3. Audiometria. 4. Densitometria.
Estrangeirismologia: o scanning energossomático; a personalidade rudi cortice; os experimentos assíduos no Acoplamentarium; o savoir faire da autossinalética mapeada; a identificação e proteção do locus minoris resistentiae; a obediência ao sinal energético de c’est interdit;
o uso habitual de headphones inibindo ou anulando os parassinais auditivos; o col roulé e o collier justo impedindo a expansão do laringochacra; as sensações e repercussões intracranianas características da presença de paramicrochip; a resposta autoparapsíquica just in time; o know-how
interassistencial autodefensivo; o Prioritarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à sintonia energética fina.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem
parassinais sutis. Sinais são advertências. Alertas conscienciais ajudam. Atenção aos parassinais! Sinaléticas são recursos. Parapercepções demandam providências. Urge respeitar autoparassinais. Sejamos energeticamente refinados. Sinalética é paraprofilaxia.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Parapsiquismo. Todo fenômeno parapsíquico apresenta relação com a parassinalética pessoal”.
2. “Sinalética. Todo tipo de sinalética energética e parapsíquica se irradia a partir dos
lobos pré-frontais, sob o comando da vontade quando lúcida, evoluindo, pouco a pouco, até níveis
confiáveis de vivências e aplicações, com a acumulação das experiências”. “A conscin parapsíquica experiente percebe soar todos os sinos e campainhas das sinaléticas pessoais ao ter a holosfera energética alterada pela presença direta de consciex patológica”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autatilamento; o holopensene pessoal da sensibilidade energoparapsíquica; a fôrma holopensênica interassistencial autodefensiva; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização polifásica; o materpensene interassistencial eivado
de parassinais; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-
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dade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a autopensenidade linear; a autopensenização auto e heterodesassediante; a autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: a autossinaleticometria; a intensidade do sinal energético gritante, ainda negligenciado; a medida do autoneomegassinal paraperceptivo; a diminuição da quantidade de interpretações energéticas ansiosas, precipitadas e equivocadas; a multiplicação do atraso gerado pela
superstição científica do materialismo amaurótico; a postergação do desenvolvimento das autodefesas pessoais e coletivas; a medição de recorrência das auto e heterorremissões somáticas espontâneas; o somatório da insistência na atenção aos alertas pré-desastre recebidos; o aumento generalizado de doenças psicossomáticas reveladoras de assimilações ignoradas; a mensuração da qualidade e potência dos autossinais; a valoração de padrões de sinais e sintomas formando o algoritmo da autodefesa holossomática; o resultado assertivo do respeito crítico e obediência lúcida
à autossinalização energética de perigo iminente; a quantificação da força presencial expandida
pela ativação da autossinalética; o patrimônio dos sinais auto-herdados; o obscuro papel da glândula pineal e do esfenoide; o acompanhamento do progresso da sinalética pessoal no estudo comparativo detalhado; a autopesquisa sincera revelando o saldo da autoinconflitividade no desenvolvimento parapsíquico autodefensivo; a identificação do órgão de choque nas assimilações interconscienciais; a sensação típica de frequência do pulso acelerado, compondo a autossinalética
anímica; os episódios de arritmia cardíaca inofensiva, próprios do desenvolvimento anímico-parapsíquico; a análise dos exames clínicos rotineiros evitando estresse negativo quanto à saúde física; a consolidação quantitativa e qualitativa do automitridatismo tenepessológico veterano; o aumento da docilidade parapsíquica autolúcida mensurada; a quantificação qualitativa da autopacificação íntima, essencial à autoimunidade cosmoética relativa; a matematização das senhas energossomáticas preventivas, anúncio de presenças sadias ou tóxicas; o raio de ação da sinalética no
local de poder, em atividades públicas, previamente calculado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de medida confiável das autodefesas energéticas; as respostas refinadas da autossinalética energética em
escala “nanométrica”; as vivências parafenomênicas compondo o acervo pessoal; a nulidade da
percepção da autoparassinalética mantida por teoricões e teoriconas acadêmicas; a lobotomia parapsíquica de trancamento de parafenômenos mutilando intermissivistas e zerando proéxis; as
anotações sobre descoincidências vígeis hígidas e / ou patológicas; a contagem dos parassinais
energéticos sutis; a mudança de paralentes para favorecer o descortino autoparapsíquico; a autossinalética na condição de alarme energossomático; a percepção da sinalética energética chegando
bem antes do sintoma no órgão físico afetado; a transformação do cientista fisicalista malassistido
em eunuco parapsíquico; o aprimoramento da intercomunicação multidimensional a partir do
registro da autossinalética energoparapsíquica; a medição dos sinais inconfundíveis de ativação
do próprio macrossoma autorregenerativo; a detecção da autotriscagem ocular em fotografias
e filmagens; a autoperquirição intercomunicativa multidimensional atilada; a quantificação das
parestesias hígidas sutis despertando a atenção para as áreas somáticas antes indetectadas; a qualificação da autoparapsicofonia genuína atuando na tares veterana; a autossinalética cumulativa na
condição de pedra de toque das autodefesas; a soma de parassinais da ectoplasmia pessoal ativos
em dinâmicas parapsíquicas; os autossinais característicos da doação neuroectoplástica registrados em atividades assistenciais; a qualidade crescente da sinalética tenepessística quantificada;
a autovaloração das brisas energéticas geradas pela presença do amparo pessoal e funcional;
a aferição nítida do acoplamento de aparelho paratecnológico entre os dedos polegar e indicador
ao modo de pararraio laser nos atendimentos desassediológicos; a apreciação do parafenômeno
da autopsicometria enriquecendo o repertório da autossinalética; a avaliação clara da sonoplastia
timpânica de autodefesa energética; o cálculo crescente sobre os neomicrochacras ativos; a calibragem progressiva dos parassinais; a medida dos chacras secundários autodefensivos atuantes na
região dorsal da coluna vertebral; a avaliação da sensação de inchaço na região glabelar (frontochacra); o somatório de utilização proativa das próprias energias conscienciais (ECs); os padrões
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de arrepios agradáveis na região coronochacral; a detecção do autotranse intelectual lúcido na biparacerebralidade; o parafenômeno de entumescimento ectoplásmico dos lábios desencadeado por
processo autodefensivo personalíssimo; a quantificação das sinaléticas de desbloqueios cortical
e paracortical; a recorrência da conexão com as Centrais Extrafísicas em busca de depuração para
os sinais pessoais; o inventário da autossinalética inconfundível de iscagens extrafísicas cotidianas; o balanço da ampliação autoparapsíquica cosmovisiológica a partir de neopadrões da sinalética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo imagética-imagística; o sinergismo recin-autossinalética; o sinergismo sinal genético–sinal paragenético o sinergismo sinalética autodefensiva–mobilização básica de energias (MBE); o sinergismo atenção-ação; o sinergismo acalmia-autorreflexão.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio
de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da grupalidade; o princípio da reciprocidade; o princípio da complementariedade; o princípio da polaridade.
Codigologia: o código pessoal da sinalética parapsíquica; o código de princípios e valores pessoais; o código parassocial; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC); o códego; o código de intercomunicação multidimensional.
Teoriologia: a teoria do automitridatismo; a teoria da assim; a teoria do colapso energossomático; a teoria do pensene; a teoria da desassim; a teoria do macrossoma autorregenerativo.
Tecnologia: a técnica do autencapsulamento; a técnica do heterencapsulamento; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da selagem autoortopensênica; a técnica da decantação autoparagenética; a técnica do acoplamento energético; a técnica da energização frontochacral.
Laboratoriologia: o labcon sensitivo; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico
da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Priorologistas; o Colégio
Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível dos Acoplamentistas; o Colégio Invisível
dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito aliviador da sensibilidade energética; o efeito alertador das autoparapercepções; o efeito organizador dos sinais autodefensivos; o efeito alentador do EV; o efeito remissor da desassimilação; o efeito facilitador da MBE; o efeito antecipador da psicosfera
hígida; o efeito Kriptonita; o efeito arco voltaico craniochacral–limpeza encefálica.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas pelos acoplamentos energívoros nucochacrais; as neossinapses geradas pela atividade frontochacral; as neossinapses adquiridas com as
parapercepções do umbilicochacra; as neossinapses apreendidas pela ativação do laringochacra; a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas; as neossinapses inoculadas pela
Paratecnologia; as neossinapses promovidas pela atividade coronochacral.
Ciclologia: o ciclo autodefensivo holossomático; o ciclo de autorremissões interassistenciais; o ciclo dos acoplamentos energéticos; o ciclo autorregenerativo macrossomático.
Enumerologia: a diversidade da autossinalética; a notoriedade da autossinalética; a intensidade da autossinalética; a veracidade da autossinalética; a prioridade da autossinalética;
a autenticidade da autossinalética; a sutilidade da autossinalética.
Binomiologia: o binômio sinal-sintoma; o binômio vibração-identificação; o binômio
arrepio-formigamento; o binômio parapsiquismo intelectual–parapercepção impressiva; o binô-
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mio admiração-discordância; o binômio autexperiências-autossegurança; o binômio criticidade-idoneidade.
Interaciologia: a interação parafatos-pararrealidades; a interação autexperiências-autoconvicções; a interação macrossoma-moréxis; a interação volição-voliciolina; a interação sensação térmica–parapercepção térmica; a interação sincronicidade-concausa; a interação psicografia-pangrafia.
Crescendologia: o crescendo aragem-vento; o crescendo sensação de frio–hipotermia;
o crescendo desconforto-dor; o crescendo calor-queimação; o crescendo sonolência-apagão;
o crescendo telepatia-paratelepatia; o crescendo clarividência da consciex–visualização de consciex materializada.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio atenção-prevenção-paravacinação; o trinômio desassim energossomática–desassim psicossomática–desassim mentalsomática; o trinômio miasma-ectoplasma-neuroectoplasma; o trinômio subcérebro-cérebro-paracérebro; o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–
–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio
assim–acidente de percurso–macroPK destrutiva; o trinômio identificar-classificar-registrar.
Polinomiologia: o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio aproximar-acoplar-assimilar-desassimilar; o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia; o polinômio holossomático
soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio bioenergia-fitoenergia-hidroenergia-zooenergia-aeroenergia; o polinômio sepse–assepsia–parassepsia–Higiene Consciencial; o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo fenômeno autêntico / fraude parapsíquica; o antagonismo sonho / projeção lúcida; o antagonismo iscagem inconsciente / iscagem autolúcida; o antagonismo slow motion / cortina rápida; o antagonismo surménage / déjà vu; o antagonismo
sentidos físicos / parassentidos; o antagonismo percepção / parapercepção.
Paradoxologia: o paradoxo autodefensivo; o paradoxo da subjetividade objetiva da
autossinalética; o paradoxo da sutileza concreta do autoparapsiquismo; o paradoxo de a autoherança paragenética consciencial poder ser mais forte se comparada à genética humana; o paradoxo da maximoréxis; o paradoxo de a cautela e a prudência poderem ser aliadas da ousadia
no uso da autossinalética; o paradoxo de a conscin franzina poder ser portadora de sinalética
forte.
Politicologia: a energocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da atração dos afins; as leis da dinâmica evolutiva; as leis da Vinculologia; a lei do maior esforço interassistencial; a lei da sinonia fina; a lei da empatia cósmica;
a lei da Harmoniologia.
Filiologia: a energofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da labilidade parapsíquica psicossomática; a síndrome do
fechadismo consciencial; a síndrome da insegurança parapsíquica; a síndrome do vampirismo
energético; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do avestruzismo; a síndrome da autossantificação.
Maniologia: a mania de fantasiar as interpretações paraperceptivas pelo uso da imaginação exacerbada.
Holotecologia: a parapercepcioteca; a sinaleticoteca; a energoteca; a epiconoteca; a ressomatoteca; a proexoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Automegaparassinaleticologia; a Interassistenciologia; a Autopararregistrologia; a Detalhismologia; a Intrafisicologia; a Acoplamentologia; a Autassediologia; a Autodesassediologia; a Recinologia; a Autoproexologia; a Parafenomenologia; a Parapasicotecologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin parapsíquica; a conscin deficiente paravisual; a conscin paralobotomizada; o indivíduo casca grossa; a conscin parapsiquicamente castrada; a consciex transmigrada; a personalidade sensitiva autolúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex.
Masculinologia: o acoplamentista; o evoluciente; o intermissivista; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor; o projecioterapeuta; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; o tenepessista; o ofiexista;
o autoproexista; o maxiproexista; o autorreeducador; o duplista; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o cientista fisicalista; o eunuco parapsíquico; o projetor consciente; o homem de ação; o orientador evolutivo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a evoluciente; 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 autoproexista; a maxiproexista; a reeducadora; a duplista; a intelectual; a pré-serenona vulgar;
a cientista fisicalista; a projetora consciente; a mulher de ação; a orientadora evolutiva; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens accouplamentator; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
autocomprobator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossinaleticometria homeostática = a mensuração de sinais holossomáticos positivos e agradáveis; autossinaleticometria nosográfica = a mensuração de sinais holossomáticos negativos e desagradáveis.
Culturologia: a cultura da autossinaleticometria; a cultura das listagens comparativas;
a cultura do detalhismo energético; a cultura do cultivo de parassinais; a cultura da negligência
autoparapsíquica; a cultura da interassistencialidade; a cultura da exaustividade analítica; a cultura holomnemônica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossinaleticometria, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Autoparabanho confirmatório: Parabanhologia; Homeostático.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autoparapsiquismo circunscrito: Autoparapercepciologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
07. Mapeamento da sinalética: Autossinaleticologia; Neutro.
08. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
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Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Técnica dos 40 cursos Acoplamentarium: Autexperimentologia; Homeostático.

A CONSCIN INTERMISSIVISTA AUTOLÚCIDA CONSIDERA
A AUTOSSINALETICOMETRIA A MELHOR “PORTE GARANTE” NAS AUTODEFESAS BIOENERGÉTICAS E DESASSINS
PROFILÁTICO-TERAPÊUTICAS ASSISTENCIAIS DIUTURNAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica e registra, sem preguiça, a autossinalética energoparapsíquica com vistas à paraprofilaxia energética? Com quais resultados teáticos?
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.; 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 149, 170, 221, 227 e 236.
2. Idem; Paradoxos da Autodefesa Energética: O Efeito Kriptonita; Artigo; Jornal da Invéxis; Ano
3; N. 6; Seção: A; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; Dezembro, 1997; páginas 10 e 11.
3. 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 79, 126 e 183.
4. 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 17 a 243.
5. 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 90 e 167.
6. 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; página 804.
7. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.242 e 1.540.
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AUTOSSUFICIÊNCIA EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuficiência evolutiva é a autoconfiança teática vivenciada pela conscin quando alcança o conjunto de conhecimentos e qualidades específicas para a própria evolução, com o nível de autodiscernimento mais avançado e inteligência evolutiva (IE) policármica,
a partir da condição da desperticidade.
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 suficiência deriva
do idioma Latim, sufficientia, “o que basta, o que serve”. Surgiu no Século XV. A palavra evolutiva vem do idioma Francês, evolutif. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autossustentabilidade evolutiva. 2. Autoconfiança teática; autossegurança. 3. Autocentramento consciencial; autofelicidade real. 4. Megadiscernimento evolutivo.
5. Fixação do extrapolacionismo evolutivo. 6. Eudemonismo cosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuficiência evolutiva, miniautossuficiência
evolutiva e maxiautossuficiência evolutiva são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autoinsuficiência evolutiva. 2. Autoinsegurança. 3. Antidiscernimento. 4. Autoinfelicidade real. 5. Incompetência evolutiva. 6. Distimia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste autossuficiência suprema.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconfiança; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a autossuficiência evolutiva; a autossuficiência evolutiva dinâmica; a autossuficiência energética; a autossuficiência assistencial; a autossuficiência sem egoísmo; a autossuficiência do próprio conhecimento; a autossuficiência acima das vaidades humanas; a autossuficiência incomunicada; a autolucidez da autossuficiência; a expansão do livre arbítrio pessoal;
a tomada de decisões críticas solitárias; a dispensa das superdependências simplistas às pessoas
e seres, em geral; a alforria perante as coleiras do ego; a autocompetência evolutiva; a habilitação
satisfatória; a segurança íntima nos procedimentos; a convicção nos autodesempenhos; o anonimato antipresunção; a substituição da esnobação pela assistencialidade; o autossuprimento das necessidades intraconscienciais; a transcendência pessoal aos convencionalismos escravizantes;
o corte da parafernália das genuflexões; a libertação prazerosa das interprisões grupocármicas;
a singularidade discreta; o desnível sadio das reciprocidades evolutivas.
Parafatologia: a exclusão dos assédios interconscienciais.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Binomiologia: o binômio harmonia intraconsciencial–harmonia extraconsciencial.
Interaciologia: a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio lógica-
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-coerência-harmonia; o trinômio megaatributo-megatrafor-megapensene; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade.
Antagonismologia: o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Filiologia: a assistenciofilia; a autocogniciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a intelectoteca; a volicioteca; a teaticoteca; a despertoteca; a experimentoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Desassediologia; a Despertologia; a Semiconsciexologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo
sapiens teleguiatus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuficiência evolutiva = a condição do Homo sapiens despertus
(50%); maxiautossuficiência evolutiva = a condição do Homo sapiens serenissimus (100%).
Condutas. Sob a ótica da Evoluciologia, a condição de relativa independência, dentro do
universo da base-padrão da interdependência evolutiva, predominante, nas quais as consciências
se desenvolvem, é sempre conduta-exceção, assistencial e avançada.
Identificações. De acordo com a Holomaturologia, a rigor, dentro das assimetrias e ambiguidades do Cosmos não existem, por exemplo, estas 12 identificações máximas, dispostas na
ordem alfabética dos temas:
01. Antonimologia: não existem 2 antônimos idênticos quanto aos significados.
02. Conscienciologia: não existem duas consciências idênticas, nem de gêmeos idênticos.
03. Consréus: não existem duas consréus ressomadas idênticas.
04. Discernimentologia: não existem 2 autodiscernimentos idênticos.
05. Duplologia: não existem duas duplas evolutivas idênticas.
06. Evoluciologia: não existem 2 caminhos evolutivos idênticos, nem de gêmeos idênticos.
07. Genialidades: não existem duas genialidades idênticas.
08. Lexicologia: não existem duas palavras idênticas quanto às acepções.
09. Macrossomatologia: não existem 2 macrossomas idênticos, nem de gêmeos idênticos.
10. Proexologia: não existem duas programações existenciais (proéxis) idênticas, nem
mesmo maxiproéxis (grupais).
11. Serenologia: não existem 2 Serenões idênticos.
12. Sinonimologia: não existem 2 sinônimos idênticos quanto aos sentidos.
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Primeira Conclusão. Por isso, conscin, leitor ou leitora, querendo ou não querendo,
consciente ou inconscientemente, você é ser único, específico, singular, peculiar, diferente de todos os demais, e urge conscientizar-se da responsabilidade do autoconhecimento dessa condição.
Atitudes. Por outro lado, dependendo do gabarito pessoal, você pode executar longa série de ações sem se importar com a opinião pública ou a apreciação heterocrítica das pessoas ao
derredor, por exemplo, estas 13 atitudes técnicas, evoluídas, listadas na ordem alfabética:
01. Acidentologia: impor, sem chamar atenção, solução de continuidade, de imediato,
à reação em cadeia dos acidentes de percurso externos, mantidos por outrem, tentando envolver
outros holopensenes.
02. Acoplamentologia: instalar o acoplamento energético funcional com alguém, sigilosamente, sem a pessoa perceber.
03. Amparador: em meio a várias conscins, entrar em contato direto com o amparador
extrafísico, sem se expor intrafisicamente.
04. Anonimato: promover, em ponto menor, a condição do anonimato assistencial, ao
modo das rotinas de trabalho do Serenão.
05. Assim: executar a assimilação simpática assistencial com as energias conscienciais
(ECs) sem a pessoa assistida notar.
06. CEE: acessar, com eficácia, a Central Extrafísica de Energia (CEE), em silêncio
e discrição.
07. Clarividenciologia: empregar a clarividência – além de outros fenômenos parapsíquicos – para auscultar assistencialmente a psicosfera das pessoas, sem as mesmas saberem.
08. Encapsulamento: promover o autencapsulamento defensivo, energético, discretamente, sem ser percebido.
09. EV: praticar o estado vibracional (EV), nos mais diversos locais, sem precisar pedir
licença às pessoas presentes.
10. Forma: executar a interação produtiva com a fôrma holopensênica pessoal, em locais específicos, sem incomodar nem informar aos habitantes atuais dos lugares.
11. Holobiografologia: empregar as autorretrocognições (Holomnemônica) devassando
dezenas de retrovidas humanas pessoais, experienciadas através de milênios, haurindo proveitos
das retroinformações históricas, independentemente das consciências ex-protagonistas das existências pretéritas.
12. Primener: promover longo ciclo pessoal, vivido, de primaveras energéticas e até
autorremissões avançadas.
13. Tridotalidade: empregar, por exemplo, 3 modalidades de inteligência, ao mesmo
tempo, sem buscar centralizar a atenção alheia no fato.
Segunda Conclusão. Ao ser desperto veterano, à semiconsciex, ao teleguiado autocrítico e ao evoluciólogo, seja homem ou mulher, não importam, de fato, por exemplo, a presença
mais lúcida ou menos lúcida, a intencionalidade sadia ou patológica, a opinião concordante ou
discordante, ou a heteropensenização – homopensenes ou contrapensenes – das pessoas em torno,
sendo imperativa a autopensenização.
Autodomínio. As conscins autossuficientes cosmoéticas agem como bem entendem, fazendo assistência interconsciencial de alto nível, com elevado autodomínio energético e parapsíquico, sem qualquer fiscalização humana, externa, possível.
Ultrapassagem. O momento evolutivo pessoal, quando policármico, ultrapassa a relevância e as prioridades do momento evolutivo das outras pessoas pré-serenonas.
Minimização. As conscins libertárias e autossuficientes, com expressivas autossuperações evolutivas capazes de atuar e evoluir acima da média do grupocarma, vivem acentuada minimização da importância destas 10 realidades, aqui dispostas na ordem funcional:
01. Opiniões: públicas.
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Idiotismos culturais: inépcias sociais.
Tradicionalismos: quando fossilizantes.
Zeitgeist: contemporaneidades.
Ondas da moda: costumes passageiros.
Best-sellers: do momento.
Artes: em geral.
Filosofias: quando somente teoréticas.
Políticas: quando rastaqueras.
Ciências: quando materialonas em geral.

Problemas. Para tais consciências – de autoconsciencialidade prioritária –, a expressão
destes 12 problemas – autoconflitos, dores, sofrimentos pungentes, carências primárias, fenômenos espetaculares, enigmas torturantes, dúvidas, dilemas, exibicionismos, superstições, mitos
e folclores – diminui além da imaginação comum. Tais personalidades são enfermeiras e não enfermas, soluções e não problemas, assistentes e não assistidos, cientistas e não artistas, conscins
lúcidas e não meros cidadãos vulgares ou monodimensionais.
Automanifestações. As referidas consciências conseguem 10 automanifestações mais
avançadas, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Assistenciologia: os objetivos iguais com patamares diferentes de assistencialidades.
02. Autonomia: a eliminação da subordinação ou sujeição interconsciencial.
03. Conviviologia: a convivialidade assimétrica incomum, intrafísica e extrafísica.
04. Desassediologia: o novo ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial.
05. Eudemonismo: a vivência discreta do eudemonismo, contudo, cosmoético.
06. Intercooperações: mais de cima assistenciais e menos de baixo carentes.
07. Liberdade: a desenvoltura de ações sadias impressentidas pelos circunstantes.
08. Melhoria: a autossustentabilidade evolutiva do melhor para todos.
09. Parcerias: as assimétricas ou entre megapotenciais conscienciais predominantes perante minipotenciais.
10. Sinergismologia: o interconsciencial, transcendente e atuante com participante majoritário.
Autodiscernimento. A condição consciencial da autossuficiência evolutiva ultrapassa
o conceito de autossuficiência dos sábios da Antiguidade, pois não basta apenas ser virtuoso para
ser feliz, como afirmavam os filósofos estoicos e os cínicos. É necessário vivenciar o autodiscernimento da inteligência evolutiva (IE).
Importância. Contudo, duas posturas sempre importam a quaisquer categorias de conscins, quando mais lúcidas, em todo nível evolutivo, incluindo as citadas aqui:
1. Minipeça: a condição de minipeça operativa perante o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
2. Honestidade: a honestidade, respeito, lealdade transparente, cosmoética e autoconsciente aos amparadores ou orientadores evolutivos extrafísicos.
Inexistências. No contexto da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, 3 inexistências relativas às autossuficiências evolutivas:
1. Cosmoética: ninguém, nesta dimensão, está acima do bem e do mal.
2. Gemelidade: não existem almas gêmeas.
3. Regalia: não existe privilégio na evolução das consciências.
Impraticabilidade. Segundo a Experimentologia, é impraticável fingir ou simular a vivência da autossuficiência evolutiva. Cedo ou tarde, hoje ou amanhã, aqui ou acolá, a vida impõe
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provas cruciais, irrecusáveis e suficientes para confirmar ou desmascarar a conscin, evidenciando,
realisticamente, a realidade dos atos, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos.
Cosmoconsciência. No contexto da Parafenomenologia, o fenômeno da cosmoconsciência potencializa a autossuficiência evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, na área da Evoluciologia, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da
Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autossuficiência evolutiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Abertismo consciencial.
2. Autopotencialização.
3. Ciclo evolutivo pessoal.
4. Consciex Livre.
5. Escala das prioridades evolutivas.
6. Fluxo cósmico.
7. Planilha evolutiva.

A VIVÊNCIA DA AUTOSSUFICIÊNCIA EVOLUTIVA, COM
TODA PLENITUDE, É PRATICAMENTE INCOMUNICÁVEL
POR MERAS PALAVRAS OU ENERGIAS CONSCIENCIAIS,
MANTENDO-SE INDIVIDUALÍSSIMA E INEFÁVEL SEMPRE.
Questionologia. Com toda sinceridade, qual nível de autossuficiência evolutiva você já
vivencia? É mera extrapolação esporádica ou conquista ininterrupta e permanente?
Bibliografia Específica:
1. Gazeta do Povo; Editorial; Em Busca da Auto-suficiência (Brasil & Petróleo); Jornal; Diário; Ano 82;
N. 25.697; Seção: Opinião; Curitiba, PR; 27.02.2000; página 20.
2. Riley, Janet; Social Services: Self-sufficiency is Not an Option for All; Sun-Sentinel; Jornal; Diário; South
Florida; Seção: Opinion; Miami, FL; 16.08.99; página 15 A.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.099.
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.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 383.
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 178, 383, 540, 583 e 610.
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AUTOSSUFICIÊNCIA INTELECTUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuficiência intelectual é a técnica de haurir neodeias para o desenvolvimento da criatividade mentalsomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra suficiência deriva do idioma Latim, sufficientia, “o que basta ou é suficiente; que serve; suficiência”. Apareceu no Século XV. O vocábulo intelectual procede igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência; intelectual”. Surgiu no Século
XIV.
Sinonimologia: 1. Independência intelectual. 2. Habilitação intelectual. 3. Autocapacidade intelectual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo autossuficiência: autossuficiente; hipossuficiente; insuficiência; insuficiente; suficiência; suficiente; suficientemente.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuficiência intelectual, autossuficiência intelectual jovem e autossuficiência intelectual madura são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Insuficiência intelectual. 2. Deficiência intelectual. 3. Incapacidade
intelectual.
Estrangeirismologia: o selfmade man or woman construindo o próprio cabedal cognitivo-experimental ímpar; o strong profile intelectual; a open mind; o Heuristicarium; o Verponarium; os achados ou findings pessoais; o upgrade heurístico; o insight providencial; o brainstorming.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade intelectual.
Unidade. A unidade de medida da autossuficiência intelectual é o ineditismo da produtividade intelectiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a elaboração pensênica crítica, desreprimida e liberta; a autopensenização original.
Fatologia: a autossuficiência intelectual; a autossuficiência intelectual haurida após
o acúmulo de conhecimentos generalizados; a autobagagem existencial superando o patrimônio
cognitivo atual da Humanidade; a composição de ideias pioneiras; as pesquisas exaustivas e perseverantes por neofontes cognitivas; o acolhimento crítico às neocognições; o dinamismo nas desconstruções e reconstruções de autoconvicções perante o surgimento de neofatos e neoparafatos;
a ilusão de suficiência intelectual da conscin fechada em autorreflexões rebarbativas, desprezando
a consulta ao vasto acervo cognitivo disponível no Cosmos; a autossuficiência intelectual humana
stricto sensu atingida no serenismo, a partir do conhecimento teático, prioritário, integral e evolutivo sobre a existência intrafisica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Erudição Parapsíquica inerentemente autexperiencial.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-energossoma-autovivência;
o sinergismo entre os veículos do holossoma construindo a megausina consciencial; o sinergismo
heurístico das associações ideativas em extenso acervo cognitivo cerebral; o sinergismo autossuficiência intelectual–autossuficiência práxica.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade a partir
das ECs; o princípio da verpon; o princípio do autodidatismo continuado.
Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) dimensionando a capacidade produtiva da usina consciencial.
Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática;
a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das energias conscienciais (ECs); a técnica do
arco voltaico craniochacral; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática;
as técnicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização
pessoal; a Paratecnologia Intelectiva ímpar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das autoparapercepções; os efeitos do condicionamento holochacral na
potencialização da vida humana; os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo
energossomático; o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; o efeito nefasto do uso malintencionado das ECs; os efeitos das recins mensuradas através dos desbloqueios conscienciais efetivos; os efeitos do autodesassédio mentalsomático na autossuficiência intelectual.
Neossinapsologia: as neossinapses heurísticas adquiridas nas autovivências multidimensionais.
Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de extrapolações paradidáticas do abordador energético iniciante; o ciclo dos acidentes de percurso
evitáveis; o ciclo EI-EC; a evolução energossomática através dos ciclos consecutivos vegetal-subumano-humano; o ciclo energético absorver-exteriorizar; o ciclo assim-desassim; o ciclo de
primeneres (cipriene); a instantaneidade do ciclo bloqueio-desbloqueio; a destreza do ciclo assim-desassim; o ciclo ininterrupto pesquisa-leitura-reflexão-escrita.
Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–energias conscienciais; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio saúde holossomática–capacidade produtiva da usina consciencial; o binômio potência consciencial–autodiscernimento intelectual; o binômio consciência-energia; o binômio ECs sutis (mentalsoma e psicossoma sem lastros)–ECs densas (energossoma e soma lastreados); o binômio autassistência-heterassistência; o binômio autossuficiência intelectual–autoconfiança cognitiva.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação criança–
–usina piloto; a interação consciencial Serenão–usina protótipo; 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 Antissomática–Antienergossomática; a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática; a interação sadia desbloqueio cortical–desbloqueio mnemônico; a interação abertismo cognitivo–mundividência antidogmática.
Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo evolutivo inexperiência–maturidade mentalsomática; o crescendo evolutivo desregramento–autodomínio energossomático; o crescendo evolutivo rigidez–flexibilidade holochacral; o crescendo evolutivo bloqueios energéticos crônicos–autossustentação de desbloqueios holochacrais; o crescendo evolutivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética universal; o crescendo evolutivo casca-
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grossismo energético–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas; o crescendo livre pensar–livre sentir–livre agir.
Trinomiologia: o trinômio domínio energético–autoconsciencialidade–produtividade
interassistencial tarística; o trinômio vontade forte–intenção cosmoética–autorganização prolífica; o trinômio vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o trinômio do livre pensamento autodeslavagem subcerebral–autodeslavagem cerebral–autodeslavagem paracerebral.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–
–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio vontade-decisão-deliberação-perseveração.
Antagonismologia: o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina
consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do domínio de retromentaissomas agilizar o domínio do
neomentalsoma; o paradoxo independência íntima–interdependência interconsciencial.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticracia.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a cogniciofilia; a bibliofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a energofilia.
Mitologia: o mito da independência intelectiva absoluta.
Holotecologia: a parapsicoteca; a assistencioteca; a biblioteca; a higienoteca; a problematicoteca; a cognoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;
a Autodesassediologia; a Paracerebrologia; a Intraconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Tudologia.
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.
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Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; 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
tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuficiência intelectual jovem = a técnica de haurir neodeias para
o desenvolvimento da criatividade mentalsomática do rapaz superdotado; autossuficiência intelectual madura = a técnica de haurir neodeias para o desenvolvimento da criatividade mentalsomática da mulher intelectual na meia-idade biológica.
Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade; a cultura da Parapercepciologia Intelectual.
Taxologia. Sob a ótica da Verponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de atitudes ou atividades capazes de fornecer neoideias para o desenvolvimento da criatividade mentalsomática da conscin lúcida, homem ou mulher:
01. Automegaeuforização.
02. Comunicação recebida: pedido para tenepes; e-mail.
03. Estado vibracional: EV.
04. Interlocução com colega: sociabilidade.
05. Leitura técnica: biblioteca pessoal.
06. Manifestação parafenomênica registrada: Parafenomenologia.
07. Nota de arquivo: laptop; Arquivologia.
08. Passividade ativa: autopredisposição para inspiração extrafísica.
09. Película cinematográfica escolhida.
10. Tertúlia conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autossuficiência intelectual, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
12. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
13. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
14. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
15. Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
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A CONDIÇÃO INTRACONSCIENCIAL DA AUTOSSUFICIÊNCIA INTELECTUAL ERUDITA É O COROAMENTO DOS AUTESFORÇOS DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER,
QUANDO DEDICADA AO AUTODIDATISMO ININTERRUPTO.
Questionologia. Qual a qualidade intraconsciencial da autossuficiência intelectual vivida
por você, leitor ou leitora? Você emprega os recursos do autodidatismo como rotina?
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AUTOSSUPERAÇÃO DA AGRESSIVIDADE
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação da agressividade é o ato ou efeito de a consciência, intra
ou extrafísica, compreender, controlar e eliminar do temperamento pessoal o trafar da hostilidade,
originado na pré-humanidade e desconstruído ao longo da autevolução consciencial multimilenar
(Autosseriexologia), a partir das reciclagens existenciais e intraconscienciais (recéxis e recins).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação procede do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir” e superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. A palavra
agressiva procede do radical do particípio passado do verbo no idioma Latim, aggredire, “ir para;
aproximar-se; brigar com, atacar”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação da conflitividade. 2. Autorremissão da hostilidade.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da agressividade, autossuperação
da agressividade a menor e autossuperação da agressividade a maior são neologismos técnicos
da Recexologia.
Antonimologia: 1. Autodiagnóstico da agressividade. 2. Heterodiagnóstico da agressividade. 3. Manutenção da agressividade.
Estrangeirismologia: o follow up constante para evitar recaídas; a higiene consciencial
do mental garbage gerador da autagressividade; o premissa peace with yourself; o conceito sânscrito ahimsa, para não-agressão; a Satyagraha de Mahatma Gandhi (1869–1948) para a resistência, política e social, não-violenta.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às recins.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas relativas ao tema:
1. “Agressividade. A agressividade demonstra inferioridade evolutiva evidente porque
a pessoa turbulenta é ainda primata, não tendo conseguido superar a fase evolutiva pré-humana”.
2. “Ataraxia. A ataraxia já era o caminho grego antigo para a autoimperturbabilidade,
sendo o contrário da tara pessoal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiagressividade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene da reciclagem intraconsciencial;
o holopensene da Autorreeducaciologia; a diferenciação pensênica; a autossuperação do holopensene bélico; as repercussões da autopensenidade hígida nos bolsões holopensênicos; o holopensene da antiviolência.
Fatologia: a autossuperação da agressividade; a saturação pessoal às posturas violentas;
a reciclagem do temperamento passivo-agressivo; a compreensão da agressividade sadia; a educação da antiagressividade desde a infância; a evitação da contrariedade geradora de postura reativa-agressiva; a conquista do afeto sadio; a autoconscientização de carência afetiva desprezada;
o aprendizado em lidar com a frustração; a evitação de brigas; o controle do grito; a exclusão de
xingamentos do neuroléxico cotidiano; o desfazimento da agressão silenciosa; o transtorno explosivo intermitente; o orgulho; a raiva; o ódio; a angústia; a inveja; o medo; a fofoca; o cinismo; a arrogância; a tristeza; a depressão; o autocídio; a culpa; o berro; a birra; o chilique; a histeria; o corte
na fala do interlocutor; a batida na mesa pela autodefesa impulsiva; a tirada de sarro agressiva;
o ataque de raiva; a crise de agressividade; a quebra de objetos; o peso da autovitimização; a heterovitimização restringindo reciclagens evolutivas; a exploração animal; a premissa teática de não
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agressão física; a autolucidez cotidiana quanto à agressão moral; a autovigilância frente à agressão emocional; o impulso agressivo superado gradativamente; a saída da estagnação na pré-humanidade; a falta de amadurecimento natural na infância levada para a adultidade; a conquista gradual
do autocontrole sadio; o conflito íntimo reperspectivado; o exílio terapêutico; a paciência; o autodiscernimento quanto à homeostase holossomática; a nulificação da infância a partir da redução
do porão consciencial; o esbregue evolutivo; a observação detalhista; a ponderação; a escuta atenta; a remissão dos erros sem autopunição; o perdão antecipado; a gratidão profilática; a redução
dos ruídos comunicativos; a comunicação clara; o posicionamento; a assertividade; a autoconquista da imperturbabilidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a agressão energética; o parapsicodrama evidenciando os níveis de autossuperação dos trafares; o isolamento parassanitário; o padrão energético da agressividade intraconsciencial; a padrão energético da agressividade interconsciencial; a clarividência viajora retrocognitiva em situações conflitivas; as alterações na psicosfera de acordo com o estado intraconsciencial; a entropia energossomática derivada
da raiva; os assédios extrafísicos decorrentes da carência afetiva; a autorganização holossomática
proporcionando a redução da agressividade; a desassim profilática e terapêutica desarticulando os
mecanismos da agressividade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-autenfrentamento; o sinergismo bom senso–
–discernimento; o sinergismo empatia-autanálise; o sinergismo conscin–amparo extrafísico; o sinergismo observação-ponderação; o sinergismo pensar com lucidez–agir com assertividade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do pacifismo; o princípio da
não violência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia;
o princípio do Universalismo; o princípio de a paz ser responsabilidade íntima.
Codigologia: a superação do código de Hamurabi; os códigos sociais de conduta; o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a assistência; a profilaxia à agressividade pelo código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução através da paz íntima; a teoria da desassedialidade;
a teoria dos Serenões; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da recomposição grupocármica; a teoria e prática da técnica da invéxis.
Tecnologia: a aplicação teática da técnica da recéxis; as técnicas de desassim; a técnica
da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica do contraponto conceitual; a técnica do encapsulamento parassanitário; o desenvolvimento gradual e contínuo das técnicas autoconsciencioterápicas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado energético e interassistencial da conscin tenepessista; o voluntariado em instituição interassistencial para equilíbrio
do impulso agressivo egoico; o voluntariado ortopensênico da escrita tarística reurbanizadora;
o voluntariado autopacificador; o ambiente reconciliador no voluntariado conscienciocêntrico;
as reciclagens alcançadas por meio do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico pessoal (labcon); o laboratório conscienciológico
Pacificarium; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia.
Efeitologia: o efeito patológico das atitudes agressivas; os efeitos motivadores das reeducações diárias; o efeito evolutivo da amizade; o efeito multidimensional das retratações tarísticas; o efeito revigorante das reciclagens intraconscienciais; o efeito reciclogênico das posturas
contrárias à exploração animal; o efeito da autopacificação na redução da agressividade pessoal; o efeito pacificador do autocontrole homeostático lúcido.
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Neossinapsologia: a neossinapse pacífica; a substituição gradual das sinapses agressivas multimilenares por neossinapses conciliatórias; o autesforço em flexibilizar a pensenidade
para a formação de neossinapses; as paraneossinapses decorrentes das reciclagens holossomáticas; as neossinapses formadas com o entendimento do direito dos animais; a evolução seriexológica do temperamento pessoal por meio da formação de neossinapses sucessivas.
Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo tentativa-erro-acerto; o ciclo observação-ponderação-ação; o ciclo assim-desassim; o ciclo heterocrítica-autorreflexão; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a autossuperação da raiva; a autossuperação da birra; a autossuperação
do berro; a autossuperação da vingança; a autossuperação da inveja; a autossuperação da tristeza; a autossuperação do desprezo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio baixa autestima–autagressividade; o binômio autestima ameaçada–heteragressividade; o binômio não agressão–pacificação; o binômio ação-reação; o binômio agressão-perdão; o binômio crise-crescimento; o binômio pacificação-recomposição.
Interaciologia: a interação patológica assediador-assediado; a interação homeostática
amparador extrafísico–amparando; a interação Socin-Sociex; a qualificação cosmoética da interação equipins-equipexes; a interação comunicação não violenta–autossuperação da agressividade; a interação pacificação íntima–anticonflitividade pessoal.
Crescendologia: o crescendo reeducação-ortoconvívio; o crescendo patológico raiva-agressividade; o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo consciência trafarista–consciência traforista; o crescendo Planeta Hospital–Planeta Escola; o crescendo conflito-retratação-reconciliação-pacificação; o crescendo perdão-libertação.
Trinomiologia: o trinômio pusilanimidade-agressividade-assertividade; o trinômio melindre-mágoa-raiva; o trinômio diálogo-reconciliação-ortoconvivialidade; o trinômio respeito-cuidado-gentileza; o trinômio falar-ouvir-pensar; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio nosográfico subcerebralidade-impulsividade-agressividade-indiferença; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio fato-autodiscernimento-interpretação-assertividade; o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar; o polinômio egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio tares-reeducação-recin-exemplarismo; o polinômio heterocrítica-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo agressividade / pacificidade; o antagonismo autodefesa / tares; o antagonismo agressão / respeito; o antagonismo taxa afetiva / maturidade afetiva;
o antagonismo conflito íntimo / paz íntima; o antagonismo calma / precipitação; o antagonismo
sugerir / impor.
Paradoxologia: o paradoxo do comportamento passivo-agressivo.
Politicologia: a saída da autassediocracia; as políticas públicas antiviolência; a superação
da belicocracia; a sustentação da paradiplomacia cosmoética nas democracias vigentes; a superação da autocracia; a assistenciocracia; a pacienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do mais potente energeticamente dominar o menos potente; a lei da interdependência consciencial; a Declaração dos direitos humanos; a Declaração Universal dos
Direitos dos Animais; as leis da Cosmoética; a lei do livre arbítrio na escolha do tempo da recin;
as leis em favor da paz.
Filiologia: a criticofilia; a pacienciofilia; a lucidofilia; a anticonflitofilia; a conviviofilia;
a assistenciofilia; a biofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a recinofobia; a recexofobia; a conscienciometrofobia; a fobia à consciencioterapia; a superação da autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do justiceiro; a síndrome de burnout; a síndrome da robotização existencial; os raptus, ou transtorno explosivo intermitente, na síndrome da raiva; a síndrome da autovitimização.
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Maniologia: a toxicomania; a flagelomania; evitação da lalomania através do ato de pensenizar antes de falar; a riscomania.
Mitologia: o mito da ação sem retorno; o mito de fumar e beber sozinho; o mito de a pessoa violenta ser resultado exclusivo do meio social; o mito de agradar a todos levando à repressão consciencial; a compreensão e superação dos mitos de Eros e Tanatos, ou pulsão de vida e de
morte; o mito da paz através da guerra.
Holotecologia: a agrilhoteca; a convivioteca; a pacificoteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Reeducaciologia; a Ortopensenologia; a Pararreurbanologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin passiva-agressiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacificadora.
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 autocriticus; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tranquilisator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação da agressividade a menor = aquela motivada por esbregue evolutivo gerador de recéxis e recins impostas; autossuperação da agressividade a maior
= aquela motivada em decorrência da autopesquisa e realização de recéxis e recins planejadas.
Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura de Paz; a cultura da não violência;
a cultura da convivência sadia; a cultura da reeducação consciencial contínua; a cultura da autossuperação evolutiva consciencial; a cultura da reurbex.
Lucidologia. De acordo com a Autocogniciologia, eis, em ordem alfabética, 15 recursos
conscienciais geradores e ampliadores de autolucidez, cuja autoconscientização é capaz de desestruturar autassédios de base agressiva, classificados em 3 níveis de autocognição holossomática,
na ordem didática:
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A. Sentidos somáticos:
01. Audição. A acuidade na percepção do som.
02. Olfato. A distinção das nuances dos cheiros.
03. Paladar. O reconhecimento dos sabores.
04. Tato. A discriminação das sutilezas táteis.
05. Visão. A precisão no ato de enxergar.
B. Faculdades mentais:
06. Atenção. A observação aos detalhes.
07. Associação de ideias. O estabelecimento de relações e comparação.
08. Autojuízo crítico. A autocrítica e a heterocrítica cosmoéticas.
09. Memória. A consulta ao repositório de informações disponível.
10. Vontade. A decisão sincera e a persistência em corrigir os erros e acertar mais.
C. Parapercepções:
11. Clariaudiência. A paraudição de sugestões dos amparadores extrafísicos.
12. Clarividência. A paravisão presente, precognitiva ou retrocognitiva esclarecedora.
13. Desassim. A desassimilação energética autopatrocinada.
14. Estado vibracional. A mobilização das energias do energossoma.
15. Sinalética. O desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
Tabelologia. De acordo com a Assertivologia, eis 15 cotejos, em ordem alfabética, entre posturas agressivas e assertivas, evidenciado condições homeostáticas em contraponto à agressividade.
Tabela – Cotejo Agressividade / Assertividade
Nos

Agressividade

Assertividade

01.

Açodamento

Acalmia pragmática

02.

Agitação

Pacificação

03.

Agressão social

Proteção social

04.

Ansiedade

Pragmatismo evolutivo

05.

Confusão mental

Autorganização pensênica

06.

Dispersão existencial

Priorização proexológica

07.

Hostilidade

Assistencialidade

08.

Imposição

Respeito

09.

Impulsividade

Paciência

10.

Irritação

Compreensão

11.

Porão consciencial

Maturidade holossomática

12.

Raiva manifesta

Comunicação não violenta

13.

Reação instintiva

Ponderação

14.

Vingança

Sobrepairamento

15.

Vitimização

Autorresponsabilização
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centra-
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is, evidenciando relação estreita com a autossuperação da agressividade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
02. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Banalização da violência: Parapatologia; Nosográfico.
04. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
05. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
06. Crescendo melin-autossuperação: Autorrecexologia; Neutro.
07. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
09. Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
12. Raiva: Parapatologia; Nosográfico.
13. Reciclagem das posturas bélicas: Recinologia; Homeostático.
14. Silêncio autesclarecedor reativo: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Taxa afetiva: Psicossomatologia; Nosográfico.

A AGRESSIVIDADE É TRAÇO CONSCIENCIAL INFANTIL,
DENOTANDO INABILIDADE EM LIDAR COM FRUSTRAÇÕES
E CONTRARIEDADES. A AUTOSSUPERAÇÃO DESSE TRAFAR EVIDENCIA AUTESFORÇO RUMO AO SERENISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o alcance interassistencial para a reurbex
em superar a autagressividade? Quais medidas vem adotando para as autossuperações pacificadoras?
Bibliografia Específica:
1. Machado, Cesar; & Sabetzki, Stéfani; Humanização Parapsíquica na UTI: Assistência Integral ao Paciente Crítico; pref. Pedro Fernandes; revisão: Sandra Tornieri; et al; 326 p.; 19 caps.; 77 abrev.; 34 enus.; 1 foto; 2 microbiografias; 1 tab.; 4 websites; glos. 196 termos; glos. 6 termos (neológico especializado); glos. 118 termos (área da saúde);
108 refs.; alf.; geo.; ono.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 140,
204 e 211.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos.
282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 62
e 226.
3. 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; página 186.
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 35 a 120.
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 63 e 142.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 257 a 267, 364, 366 e 410.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA ARTE MARCIAL
(AUTORRECICLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação da arte marcial é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, eliminar, extinguir, transpor, ultrapassar, remover, transcender, sobrepujar ou sobrelevar os resquícios patológicos multimilenares da condição do enraizamento seriexológico pela prática das técnicas de lutas de autodefesa ao longo da seriéxis, conquistando neopatamar evolutivo
de autoinconflitividade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo Arte provém igualmente do idioma Latim, ars, artis, “maneira de ser ou de agir; habilidade
natural ou adquirida; Arte; conhecimento técnico; ciência; ofício; instrução; conhecimento; saber;
profissão; destreza; perícia; habilidade; gênio; talento; qualidades adquiridas”. Apareceu no Século XIV. A palavra marcial deriva também do idioma Latim, martialis, “marcial; de Marte”, de
Mars, Martis, “o deus da guerra”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autocura da arte marcial. 2. Descarte da arte marcial. 3. Autorreciclagem quanto à arte marcial.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da arte marcial, miniautossuperação da arte marcial e maxiautossuperação da arte marcial são neologismos técnicos da Autorreciclologia.
Antonimologia: 1. Cultivo da arte marcial. 2. Autassédio bélico. 3. Sucumbência à arte marcial. 4. Submissão à arte marcial.
Estrangeirismologia: a autossuperação do Taijiutsu; o descarte do Ninjiutsu; o uso do
kimono qual traje de combate; o emprego incorreto do ki ou chi; o upgrade autevolutivo; o modus
vivendi pacífico; o neomodus operandi através da recin.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à recin autopacificadora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da recin; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene patológico; a mudança do holopensene bélico para o holopensene assistencial; o holopensene das
neoverpons, do paradigma consciencial e da tares substituindo o holopensene da luta ou da força
bruta; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; as evidências pensênicas do autodiscernimento proexológico.
Fatologia: a autossuperação da arte marcial; a substituição das práticas de luta de autodefesa pelo voluntariado conscienciológico; a substituição do uso da psicomotricidade instintiva,
animal, belicista pelo autoconhecimento evolutivo, prioritário e cosmoético; a eliminação dos bagulhos energéticos; a virada ou reciclagem do professor belicista repressor para a docência conscienciológica; a falácia do uso da arte marcial para defesa pessoal; a expressão conscin arma
branca; a troca da itinerância marcial pela itinerância interassistencial; o emprego da vontade
determinada para o autenfrentamento dos resquícios belicistas multimilenares; a substituição dos
cursos de imersão marciais pelos cursos de imersão da Conscienciologia; as doenças somáticas
geradas a partir do mau uso do soma; a vivência das manifestações bélicas no cotidiano; o ato de
abrir mão do objeto competitivo; o ato de abrir mão do egão; a eliminação de posturas geradoras
de conflitos pessoais; a automimese da prática da arte marcial ocasionando desvio de proéxis;
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a mudança de cenário existencial; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a mudança de postura belicista para postura pacificadora; a troca do instinto bélico pela interassistencialidade; o aproveitamento do trafor da autodisciplina; o foco na interassistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a liberação de assediadores e a afinização com os amparadores extrafísicos; o parabanho energético indicando escolhas sadias na mudança de comportamento; a mudança para melhor nas energias conscienciais
(ECs); a ressaca energética advinda do processo patológico do treinamento da arte marcial;
a energia patológica, sujando e minando o campo assistencial; as projeções lúcidas dando continuidade aos treinos de luta diários; a holosfera repressora gerando paraclima patológico; a dificuldade de instalação do campo interassistencial; o acolhimento às consbéis na psicosfera pessoal; os
fenômenos parapsíquicos auxiliando a reciclagem pessoal; as projeções conscientes assistenciais;
o acesso ao aprendizado do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-autodeterminação-recin; o sinergismo autodiscernimento–escolha evolutiva–autossuperação; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo autopesquisa-recin; o sinergismo reciclagem-lucidez; o sinergismo reciclagem-discernimento; o sinergismo reciclagem-megadecisão; o sinergismo assistência-ação; o sinergismo autempenho–
–fluxo do Cosmos; o sinergismo autenfrentamento–conquista evolutiva; o sinergismo autesforço
cosmoético–exemplarismo evolutivo.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade enquanto base das recins; o princípio
da autossuperação evolutiva; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de o menos doente
ajudar o mais doente; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recin; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da recin; a técnica da invéxis; a técnica da
madrugada; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica de viver; a técnica da tenepes; a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas das artes marciais.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciólogico; o voluntariado belicista; o voluntariado conscienciológico propulsor da reciclagem antibelicista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito da manifestação pensênica antibelicista proporcionando assistência às consciências; o efeito dinamizador da autossuperação da arte marcial na autevolução;
o efeito do curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2).
Enumerologia: a autossuperação recinológica; a autossuperação interassistencial; a autossuperação específica; a autossuperação prioritária; a autossuperação evolutiva; a autossuperação cosmoética; o upgrade consciencial.
Binomiologia: o binômio vontade-determinação; o binômio convivência sadia–interassistência; o binômio autodiscernimento–escolha evolutiva; o binômio autotruculência-heterotruculência; o binômio competitividade-belicismo; o binômio responsabilidade-proéxis.
Crescendologia: o crescendo afetividade sadia–maxifraternidade.
Trinomiologia: o trinômio anticompetição–anticonflito–convivência pacífica; o trinômio belicismo-desporto-antissomática.
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Antagonismologia: o antagonismo consciência pacífica / consciência bélica; o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismoautodiscernimento / antidiscernimento.
Filiologia: a autorreciclofilia; a assistenciofilia; a recexofilia; a determinofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a priorofilia.
Holotecologia: a volicioteca; a determinoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a recicloteca; a interassistencioteca; a pacificoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorreciclologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Anticonflitologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Autossuperaciologia;
a Autopesquisologia; a Pacifismologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacífica; a conscin reciclante do temperamento bélico;
a conscin anticompetitiva; a conscin geradora de recin.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o projetor consciente; o reciclante existencial; o exemplarista; o homem de ação; o maxidissidente ideológico; o voluntário;
o proexista; o autossuperador; o tenepessista; o reconciliador; o pacifista; o pesquisador; o teletertuliano.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a projetora consciente; a reciclante existencial; a exemplarista; a mulher de ação; a maxidissidente ideológica; a voluntária;
a proexista; a autossuperadora; a tenepessista; a reconciliadora; a pacifista; a pesquisadora; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens
bellicosus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens reurbanisatus;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação da arte marcial = o ato de fazer assistência em vez
de lutar; maxiautossuperação da arte marcial = o ato de publicar livro conscienciológico sobre
a autossuperação da arte marcial.
Culturologia: a cultura da convivência pacífica; a cultura da interassistência substituindo a cultura do belicismo; a cultura do autodesassédio; a cultura da reciclagem intraconsciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação da arte marcial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Artes marciais: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
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Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Truculência: Parapatologia; Nosográfico.
Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA ARTE MARCIAL EVIDENCIA ESCOLHA AUTEVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA PELA ALAVANCAGEM DA AUTOPROÉXIS, POR MEIO DO EMPREGO
DA VONTADE E AUTODETERMINAÇÃO INQUEBRANTÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os desvios proexológicos promovidos pela manutenção da prática de lutas de autodefesa na atual existência humana? Reconhece encontrar, em si mesmo(a), algum resquício de manifestação bélica relacionada às artes marciais? Em caso afirmativo, qual tem sido o nível de autesforço, autodeterminação e autocomprometimento para a autossuperação?
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; página 559.

F. A. C.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação da competitividade é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, remover do conjunto da autopensenidade o temperamento competitivo, conflitivo e bélico, desencadeando a melhoria do nível de automaturidade consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo competição deriva do idioma Latim, competere, “lutar; procurar ao mesmo tempo”, constituído pelo prefixo com, “junto”, e petere, “disputar; procurar; inquirir”. Surgiu no mesmo Século
XIV.
Sinonimologia: 1. Empenho anticompetitivo. 2. Autossuperação da conflitividade.
3. Autossuperação do instinto de competição. 4. Descarte da autocompetitividade interconsciencial. 5. Reciclagem do temperamento competitivo.
Neologia. As duas expressões compostas autossuperação da competitividade básica
e autossuperação da competitividade avançada são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Concorrência interconsciencial. 2. Preservação da conflitividade.
3. Manutenção do egão. 4. Conservação do temperamento competitivo.
Estrangeirismologia: o modus vivendi pacífico; o Recexarium; o upgrade autevolutivo;
a glasnost interassistencial; a divisa aut Caesar aut nihil.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do autenfrentamento evolutivo.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Anticompetitividade: exercício cosmoético. A anticompetitividade assiste. Autossuperação: autocompetição cosmoética.
Coloquiologia: a bandeira branca sinalizando a quebra do conflito.
Proverbiologia: quando 1 não quer, 2 não brigam; a união faz a força.
Filosofia. O pilar holofilosófico da Conscienciologia: o Pacifismo; o Universalismo;
o Maxifraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal anticompetitivo; o holopensene pessoal fraterno
e acolhedor; o holopensene pessoal da reciclagem evolutiva; o holopensene pessoal das autopesquisas; o holopensene pessoal da autossuperação cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
o holopensene da Interassistenciologia; o holopensene da Serenologia.
Fatologia: a autossuperação da competitivade; a anticompetitividade; a ampliação do nível de cosmoética a partir da vivência da anticompetitividade; a lapidação do temperamento; o kit
consciencial anticompetitivo; o ato de abrir mão do egão; a troca do instinto de competição pelo
senso de cooperação; o clima interconsciencial competitivo; a trama da competitividade; o instigador da ultrapassagem; a competição gerando desintegração grupal; a competitividade ocasionando desvio de proéxis; a competição evidenciando postura regressiva da conscin; a vivência das
manifestações bélicas no cotidiano; o elogio disfarçando o temperamento competitivo; o mundo
pequeno do competidor; o locus de controle externo; a mulher guerreira guiada por Deus; a fofoca; a inveja; o assédio moral; a conscin vítima da carências pessoais; a ambição pelo poder alimentando o temperamento competitivo; a eliminação da ruminação dos conflitos pessoais; a uni-

Enciclopédia da Conscienciologia

4165

ão pró-competição; a sonegação de informações; a coragem para investir na superação da competitividade; as tramas novelísticas; a competitividade; a qualificação da convivência entre as partes; a ajuda mútua; a mudança de patamar evolutivo; a competitividade consigo próprio estimulando a produtividade evolutiva; a postura de autocompetição cosmoética aceleradora da evolução
pessoal; a gestão cosmoética das competências pessoais; os acordos de paz enquanto estratégia favorecedora do diálogo interconsciencial; a cooperação interconsciencial viabilizando a convivialidade sadia no ambiente harmonioso; o debate enquanto fonte de informações e não como competição de egos; a superação da competitividade formando líderes cosmoéticos; o acerto grupocármico; as concessões cosmoéticas; o ato de abrir mão do objeto competitivo; o emprego do perdão; a prática do desapego; as acareações viabilizando o entendimento entre as partes; o pit stop
autorreflexivo; a felicidade com a conquista alheia; o desapego à ideia da competição contínua;
a vivência do esclarecimento interpares; as pequenas ações no cotidiano favorecendo a autossuperação do trafar competitivo; a mudança do cenário existencial; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a cooperação interconsciencial multidimensional; a psicosfera competitiva gerando paraclima patológico; a dificuldade da instalação do campo interassistencial; o acesso ao aprendizado do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; a externalização da afetividade às consciexes de temperamento competitivo; o cenário paracompetitivo; o bem-estar evolutivo das consciências no cotidiano multidimensional; a conversa telepática desassediadora; o acolhimento à consciex competitiva na psicosfera
pessoal; os fenomenos parapsíquicos auxiliando a reconciliação consciencial multidimensional;
a sintonia com as tarefas de reurbanização extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo anticompetitividade–empreendedorismo evolutivo; o sinergismo anticompetitividade–interconsciencialidade cosmoética; o sinergismo recin-recomposição; o sinergismo autodiscernimento–acerto do roteiro evolutivo; o sinergismo autossuperações–
–acelerações evolutivas; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo anticompetitividade-megafraternismo.
Principiologia: o princípio do ganha-ganha; o princípio doentio do tudo ou nada;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio
da autossuperação evolutiva; o princípio do esforço pessoal aplicado à autopesquisa; o princípio
do exemplarismo pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à coexistência pacífica.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da autoconsciencioterapia; a priorização das técnicas interassistenciais ante às técnicas de competição; a técnica da tenepes; a técnica da recin; a técnica do não
pensar mal do outro; a técnica da autodecisão; a técnica do acolhimento consciencial.
Voluntariologia: o labcon das autossuperações no voluntariado nas ICs; os voluntários
epicentros interassistenciais lúcidos; o voluntariado belicista; o voluntariado conscienciológico
como propulsor das autossuperações evolutivas; a convivialidade sadia no voluntariado nas ICs;
o clima de harmonia nas ICs tornando produtiva as atividades do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório
conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico radical de
Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio
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Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito da competitividade ocasionando desvios de proéxis; o efeito da eficácia pessoal sem preocupação com a competitividade; o efeito da manifestação altruísta; o efeito do incentivo à cooperação entre as consciências; o efeito da manifestação pensênica anticompetitiva proporcionando bem-estar evolutivo às demais consciências; o efeito dinamizador da autossuperação da competitividade na autevolução; o efeito da descentração egoica desenvolvendo
o senso universalista.
Neossinapsologia: as neossinapses da dinâmica evolutiva desencadeadas após os autenfrentamentos contínuos; as neossinapses geradas pelas autossuperações evolutivas; as neossinapses da coexistência pacífica.
Ciclologia: o ciclo das recins pró-evolutivas; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica.
Enumerologia: a autossuperação egocármica; a autossuperação intraconsciencial; a autossuperação desafiadora; a autossuperação contínua; a autossuperação técnica; a autossuperação prioritária; a autossuperação planejada. A competitividade dissimulada; a competitividade
humana; a competitividade subumana; a competitividade desagregadora; a competitividade destrutiva; a competitividade desenfreada; a competitividade mútua. A antibeligerância; a anticompetitividade; a anticonflitividade; a antiemulação; a antinterprisão consciencial; o antissectarismo; o antiegocentrismo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado à convivência pacífica nas
relações conscienciais; o binômio convívio maduro–interassistência; o binômio competitividade-belicismo; o binômio egocentrismo infantil–instinto de sobrevivência; o binômio recéxis-autevolução; o binômio competitividade–baixa autestima.
Interaciologia: a interação desistência de toda competição–debute no fluxo do Cosmos;
a interação anticompetitividade-desapego; a interação autossuperação–interassistencialidade–
–amparo extrafísico; a interação anticompetitividade–abertura à policarmalidade.
Crescendologia: o crescendo afetividade sadia–maxifraternidade.
Trinomiologia: o trinômio patológico competição-inveja-cobiça; o trinômio anticompetição–anticonflito–convivência pacífica; o trinômio discernimento–anticompetitividade–acerto
do roteiro autevolutivo; o trinômio retificações-acertos-evolutividade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Polinomiologia: a superação do polinômio patológico carência-competição-autoconflito-interprisão; o polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnótico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio anticonflitividade–higiene da psicosfera pessoal–convivência pacífica–evolutividade; o polinômio sobrepujamento-remoção-acerto-sobrepairamento.
Antagonismologia: o antagonismo extracompetitividade / intracompetitividade; o antagonismo monovisão da conscin competidora / cosmovisão da conscin cooperadora; o antagonismo competição evolutiva, sadia, consigo mesmo / competição evolutiva, doentia, com outra consciência; o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo competição assediadora / intercooperação assistencial.
Paradoxologia: o paradoxo da autocompetição pela mudança de patamar evolutivo sem
a heterocompetição.
Politicologia: a recexocracia; a assistenciocracia; a política da distensão para com os outros, seja com quem for.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autossuperações evolutivas; a lei da convivência pacífica na conquista de novo patamar evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a harmoniofilia; o pacifismofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; a experimentofilia; a interassistenciofilia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome do ostracismo; a autossuperação da síndrome do egocentrismo infantil.
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Maniologia: a mania de querer ser melhor se comparado aos outros, em tudo; a egomania; a megalomania.
Mitologia: a eliminação inteligente do mito de a competição ser o motor do mundo.
Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a policarmoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Anticonflitologia; a Autodesassediologia;
a Autopesquisologia; a Autossuperaciologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; a conscin geradora da harmonia; a conscin pacífica; a conscin reciclante do temperamento bélico.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o reconciliador; o conviviólogo; o conviviologista; o proexista; o autossuperador; o autorreeducador; o autopesquisador;
o confluente; o pacifista; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o emulador; o exemplarista;
o tenepessista; o cooperador; o integrador; o anticompetidor; o harmonista; o aglutinador; o reciclante existencial; o autoconsciencioterapeuta; o perdoador; o nobelista da paz, advogado sul-africano Nelson Mandela (1918–).
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a reconciliadora; a convivióloga; a conviviologista; a proexista; a autossuperadora; a autorreeducadora; a autopesquisadora;
a confluente; a pacifista; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a emuladora; a exemplarista;
a tenepessista; a cooperadora; a integradora; a anticompetidora; a harmonista; a aglutinadora;
a reciclante existencial; a autoconsciencioterapeuta; a perdoadora; a rainha santa de Portugal, Isabel de Aragão (1271–1336).
Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens recyclicus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação básica da competitividade = a da conscin lúcida tendo
eliminado a rivalidade na vida humana; autossuperação avançada da competitividade = a da conscin lúcida veterana na interassistencialidade, no âmbito da multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura da anticompetitividade; a cultura da autorresponsabilidade evolutiva; a cultura da convivência pacífica; a cultura da intercooperação substituindo a cultura da
competitividade; a cultura do autoconhecimento; a cultura do autodesassédio.
Tipologia. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, a conscin, ao revelar temperamento competitivo, pode ser classificada, por exemplo, em 6 tipos não excludentes, apresentados
em ordem alfabética:
1. Autocamufladora: a conscin disfarçando o comportamento competitivo.
2. Autocorrupta: a conscin consciente do trafar competitivo evitando o autenfrentamento para melhorar o nível de maturidade consciencial.
3. Autorreeducadora: a conscin lúcida quanto à vivência do trafar da competitividade
nas manifestações pessoais aplicando técnicas de autossuperação evolutiva.
4. Autorreveladora: a conscin tornando público o temperamento competitivo.
5. Insciente: a conscin ignorante quanto à manifestação do trafar da competitividade.
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6. Robotizada: a conscin dominada pelo holopensene competitivo da Sociedade Intrafísica, ainda patológica.
Comportamento. Segundo a Psicossomatologia, eis, em ordem alfabética, 15 exemplos
de comportamentos bélicos, reveladores da competição interconsciencial:
01. Agressão: o ato de dar o bote; o fogo cruzado; o bate boca.
02. Arrogância: a soberba; o salto alto.
03. Coerção: a repressão; a punição; o castigo; o ato de fazer pressão.
04. Desafeição: a inimizade; o ódio; a hostilidade; o desprezo; a indiferença.
05. Egoísmo: a autopromoção; o ato de não dar ponto sem nó; a egolatria.
06. Falsidade: a mentira; a traição; a má-fé.
07. Fofoca: as redes de intrigas; o boato.
08. Inveja: o incômodo com o sucesso do outro; o cotoveloma; o ciúme.
09. Manipulação: a panelinha; o fantoche humano; o ato de criar partido.
10. Orgulho: o nariz arrebitado; a condição de ter o rei na barriga; o ato de não dar
o braço a torcer.
11. Rebeldia: o bota fogo; o pé de briga.
12. Recriminação: a crítica anticosmoética; a censura; a piada de mau gosto; os gestos
corporais recriminatórios.
13. Ressentimento: a mágoa; o despeito; a queixa; a raiva; o ato de soltar fogo pelas
ventas; o ato de tremer de raiva.
14. Teimosia: o finca pé; a birra; a pirraça.
15. Vingança: o acerto de contas; o contragolpe; o dente por dente; o coração de pedra;
o gato e o rato; a retaliação; o olho por olho; a puxada de tapete.
Terapeuticologia. Conforme a Evoluciologia, a mudança do temperamento é decorrente
do esforço pessoal contínuo, aplicado com discernimento, nas intermitentes vidas sucessivas.
Condutas. De acordo com a Autorreeducaciologia, eis, na ordem funcional, 6 condutas
pessoais capazes de otimizar e potencializar os esforços na conquista da reciclagem do temperamento competitivo:
1. Admissão: admitir o temperamento competitivo sem drama, descartando o processo
de vitimização.
2. Planejamento: planejar as ações, viabilizando a fase de recomposição existencial.
3. Autenfrentamento: autenfrentar o trafar da competitividade, desenvolvendo neossinapses do temperamento pacífico.
4. Autovigilância: concentrar no megafoco, evitando desperdícios de oportunidades.
5. Ponderação: ponderar sobre os ganhos alcançados, impedindo a autocorrupção evolutiva.
6. Teática: aplicar no cotidiano multidimensional a reciclagem conquistada, fixando
e ampliando as neossinapeses da anticompetitividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação da competitividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
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Automutação: Recexologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Competição assediadora: Parapatologia; Nosográfico.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Miniproéxis: Miniproexologia; Homeostático.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA COMPETIVIDADE TRAZ ÍNSITA
A RECICLAGEM DO TEMPERAMENTO BÉLICO, PROPORCIONANDO, AO PRÉ-SERENÃO, OPORTUNIDADE PARA MUDAR DE PATAMAR EVOLUTIVO, RUMO AO SERENISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou se o temperamento competitivo
é predominante nas manifestações pessoais? Quais providências vem tomando para autossuperação desse traço?
Filmografia Específica:
1. Invictus. Título Original: Invictus. País: EUA. Data: 2009. Duração: 134 min. Gênero: Drama. Idade
(censura): 10 anos. Idioma: Inglês; Português; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português
(em DVD). Direção: Clint Eastwood. Elenco: Morgan Freeman; Matt Damon; Tony Kgoroge; Patrick Mofokeng; Matt
Stern; Julian Lewis Jones; Adjoa Andoh; Marguerite Wheatley; Leleti Khumalo; Patrick Lyster; Penny Downie; & Sibongile Nojila. Produção: Clint Eastwood; Robert Lorenz; Lori McCreary; & Mace Neufeld. Desenho de Produção: James
J. Murakami. Direção de Arte: Tom Hannam; & Jonathan Hely-Hutchinson. Roteiro: Anthony Peckham. Fotografia:
Tom Stern. Música: Kyle Eastwood; & Michael Stevens. Figurino: Deborah Hopper. Companhia: Warner Bros.; Spyglass Entertainment; Malpaso Productions; Revelations Entertainment; & Mace Neufeld Productions. Sinopse: Sinopse:
Em 1994, Nelson Mandela (Morgan Freeman) foi eleito presidente da África do Sul, país ainda sob efeitos do apartheid.
A proximidade da Copa do Mundo de Rúgbi, realizada pela primeira vez no país, foi motivo para Mandela usar o esporte
para unir as populações branca e negra. O jogador François Pienaar, (Matt Damon), capitão da equipe sul-africana, foi colaborador de Mandela e potagonista da vitória da seleção sul-africana.
2. O Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Harold Ramis. Elenco: Bill Murray;
Andie MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Geraghty; Angela Paton; Ricku
Ducommun; Rick Overton; Robin Duke; & Harold Ramis. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Desenho de
Produção: John Beard. Roteiro: Danny Rubin; & Harold Ramis, baseado em história de Danny Rubin. Fotografia: John
Bailey. Música: George Fenton. Estúdio: Columbia Pictures Corporation. Sinopse: Frustrado com o emprego de meteorologista, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena cidade americana para cobrir o especial sobre o “Dia da Marmota”.
Phil já não consegue disfarçar o deaspontamento, por ser o quarto ano consecutivo cobrindo a matéria. E para complicar
a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no mesmo dia.
3. Prova de Fogo – Uma História de Vida. Título Original: Akeelah and the Bee. País: EUA. Data: 2006.
Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Doug Atchison. Elenco: Angela Bassett; Keke Palmer; Laurence Fishburne; Curtis
Armstrong; J. R. Villareal; Sean Michael; Sahara Garey; Lee Thompson; Julito McCullum; Erica Hubbard; Eddie Steeples; & Dalia Phillips. Produção: Laurence Fishburne; Sidney Ganis; Nancy Hult; Daniel Llewelyn; & Michael Romersa.
Desenho de Produção: John Beard. Roteiro: Doug Atchison. Fotografia: David Mullen; & M. David Mullen. Música:
Aaron Zigman. Companhia: 2929 Productions; & Lionsgate Films. Distribuidora: Video Filmes. Sinopse: Akeelah tem
apenas 11 anos, mas incrível talento com as palavras. Admirado com o dom, o diretor da escola a inscreve em concurso
regional de soletração, sendo treinada pelo professor com PhD em literatura, Dr. Larabee (Laurence Fishburne). A objeção
da própria mãe, o ciúme da melhor amiga, as diferenças sociais e as dificuldades no relacionamento com o professor,
Akeelah vai passando por todas as etapas do concurso, até ser classificada para a grande prova de fogo: a final do National
Spelling Bee, a mais importante e famosa competição do gênero no mundo.
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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 559.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA INABILIDADE
(PROJECIOLOGIA)

PROJETIVA

I. Conformática
Definologia. A autossuperação da inabilidade projetiva é a ultrapassagem das dificuldades à obtenção da projeção consciencial lúcida por parte da conscin, homem ou mulher, depois de
incontáveis experiências frustras, por meio da vontade, persistência, autodidatismo, variação
e aplicação combinada de técnicas projetivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O termo
inábil vem do idioma latim, inhabilis, “impróprio; incapaz; inepto; inábil”. Surgiu no Século XV.
O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do
idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender;
alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autossoprepujamento da inabilidade projetiva. 2. Autotransposição
da incapacidade projetiva. 3. Autoultrapassagem da inabilidade projetiva. 4. Autotranscursão da
inabilidade projetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da inabilidade projetiva, autossuperação mínima da inabilidade projetiva e autossuperação máxima da inabilidade projetiva são
neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1.
Manutenção da inabilidade projetiva. 2.
Preservação da
incapacidade projetiva. 3. Inaptidão projetiva. 4. Falta de gabarito projetivo.
Estrangeirismologia: o selfmade man; o Projectarium; o upgrade projetivo; o veni,
vidi, vinci.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção consciente; o holopensene pessoal do
projetor experiente; o holopensene da tecnicidade aplicada à projetabilidade; a retroalimentação
contínua do holopensene projeciológico; a melhoria do holopensene pessoal pela reciclagem
intraconsciencial; os autopensenes; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes da conscin lúcida projetada; a parapensenidade.
Fatologia: a autossuperação da inabilidade projetiva; a frustação de terminar os módulos
do Curso de Projeciologia e não ter conseguido a projeção consciente; a dificuldade de o projetor
principiante dominar a projeção consciente; o “cascagrossismo” projetivo; as primeiras projeções
ainda incipientes; a reciclagem dos módulos do curso de Projeciologia; as mudanças de horários
e técnicas na busca de êxito projetivo; a ausência de dúvidas mortificadoras; a descoberta do “caminho das pedras” projetivo; a pesquisa constante visando aprimorar autoprojetabilidade; o autesforço premiando o projetor consciente jejuno; a importância fundamental de criar rotina projetiva
diária; o curso Escola da Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC), qualificando as projeções através do amparo de função docente;
o aprimoramento da Cosmoética através da recuperação de cons magnos; a reciclagem do belicismo por meio da projeção lúcida; a troca do hedonismo improdutivo pela interassistência produtiva; a recuperação de criptocons; a autenticidade inevitável do extrafísico trazida para o intrafísi-
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co; a certeza de não haver escondimento para a consciência, projetada ou não; a docência conscienciológica alavancado a projeção consciente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho intenso
das bioenergias como fator decisivo para se obter êxito projetivo; o hedonismo do intrafísico levado para o extrafísico; a carência sexual levando ao congressus subtilis; o autodesassombro perante as realidades extrafísicas; o desbravamento do extrafísico e das múltlipas dimensões; a troca
do turismo extrafísico pela interassistência a partir do início da prática da tenepes; a volta ao soma em estado de graça após assistência extrafísica; a aquisição do desembaraço no extrafísico;
a euforia de voltar ao soma transbordando de energia e em euforin depois de uma volitação em alta velocidade; a continuidade da prática projetiva mesmo depois de experiências extrafísicas
traumáticas; as dificuldades recíprocas; o veteranismo projetivo; a imperturbabilidade como
condição necessária para o veteranismo projetivo; o latejamento permanente do chacra frontal
durante a vigília física ordinária; a absorção de energias imanentes através do psicossoma
projetado; as retrocognições e pré-congnições hauridas através da projeção consciente; o prazer
extrafísco de sentir-se livre dos grilhões do soma; as reciclagens inevitáveis a partir do contato
com amparadores extrafísicos; o contato com amigos e parentes dessomados através da projeção
consciente; a projeção lúcida patrocinada por amparadores extrafísicos para serem transmitidas
aos alunos; a certeza teática de nada mutilar ou destruir o psicossoma; a descoberta de parambientes assistenciais extrafísicos contíguos à base intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo–interesse autopesquisístico; o sinergismo
assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo conhecimento-aplicação; o sinergismo autexperimentação extrafísica–autoconfiança multidimensional; o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo maturidade parapsíquica–fenônemos avançados.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) no exercício da projeção consciente;
o princípio da autexperimentação fundamentando o desenvolvimento projetivo; o princípio de os
resultados advirem dos autesforços projetivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influindo na projetabilidade.
Teoriologia: as teorias neoparadigmáticas da Conscienciologia; a teática conscienciológica; o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%); a teoria da recuperação de cons.
Tecnologia: a aplicação de técnicas combinadas buscando o êxito projetivo; a técnica de
mudança na posição do soma alavancando a projeção consciente exponencialmente; a técnica das
fugas imaginativas combinada com a técnica da contagem regressiva promovendo a descoincidência e saída do soma de consciência contínua; a aplicação da técnica para não perder a lucidez
durante o estado hipnagógico; a aplicação da técnica da projeção consciente a partir de sonhos
lúcidos; a técnica da arremetida do psicossoma projetado para a frente proporcionando a lucidez
extrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; a Escola de
Projeção Lúcida (EPL) do IIPC, enquanto laboratório de aplicação de técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito reeducador da experiência fora do corpo; os efeitos evolutivos das
autopesquisas projetivas; o efeito da vivência projetiva transparecendo na recin da conscin projetora; a autoconscientização quanto aos efeitos intrafísicos das ações extrafísicas; o efeito da autoconfiança gerada a partir das experiências extrafísicas esclarecedoras autocomprovatórias;
o efeito da projeção consciente na conquista da pacificação íntima; o efeito desnudante da auto-
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pensenidade por meio da autoprojetabilidade; o aumento da autoconfiança enquanto efeito da repetição da aplicação de técnicas projetivas; o efeito das práticas energéticas no desenvolvimento
projetivo; os efeitos da voliciolina nos resultados projetivos; o efeito do acúmulo de experiências
extrafísicas; os efeitos evolutivos do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; o efeito da desdramatização da interfusão afetivo-sexual extrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recuperação de parassinapses; a ampliação da realidade da consciência por meio de neossinapses projetivas.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo da autorganização da rotina diária para a aplicação de técnicas projetivas; o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes.
Binomiologia: o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio lucidez–remoração posterior; o binômio Projeciologia-Evoluciologia.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação nível de autorganização–nível de projetabilidade;
a interação curiosidade sadia–desenvolvimento projetivo; a interação mapeamento da sinalética
parapsíquica–desenvolvimento projetivo; a interação nível de cosmoeticidade–nível de paravivências; a interação domínio das energias–projeção consciente; a interação interassistência–
–projeção consciente.
Crescendologia: o crescendo inabilidade projetiva–veteranismo projetivo; o crescendo
conscin de existência trancada–projetor jejuno–projetor veterano; o crescendo recebimento-retribuições; o crescendo Curso Integrado de Projeciologia (CIP)–Escola de Projeção Lúcida.
Trinomiologia: o trinômio EV–projeção consciente–tenepes; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio método-disciplina-projeção; o trinômio persistência-dedicação-resultados.
Polinomiologia: o polinômio motivação-volição-determinação-resultados; o polinômio
dieta balanceada–exercícios físicos–higiene mental–sono reparador; o polinômio registro-avaliação-reflexão-autoconhecimento.
Antagonismologia: o antagonismo conscin teática / conscin teoricona; o antagonismo
vida projetiva lúcida / vida humana trancada; o antagonismo autoprojetabilidade amadora esporádica / autoprojetabilidade veterana buscada; o antagonismo medo / eficácia das técnicas projetivas; o antagonismo pusilanimidade / projeção consciente.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin precisar sair do soma para aprofundar o conhecimento sobre si mesma; o paradoxo de a projeção breve poder proporcionar paraconhecimento vasto; o paradoxo de a projeção retrocognitiva poder favorecer o avanço evolutivo; o paradoxo de se investir tempo na organização de hábitos sadios e rotinas úteis no intrafísico para
ganhar tempo e lucidez no extrafísico.
Politicologia: a projeciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço aplicada ao estudo e desenvolvimento projetivo; a lei do contágio projetivo.
Filiologia: a projeciofilia; a experimentofilia; a disciplinofilia; a organizaciofilia; a experimentofilia; a extrafisicofilia; a multidimensionofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a extrafisicofobia; a parapsiquicofobia; a teaticofobia; a espectrofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome da despriorização projetiva;
a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hipomnésia; a síndrome de Swedenborg.
Maniologia: a mania de desistir na primeira dificuldade; a mania de não acreditar nas
próprias experiências.
Mitologia: o mito do dom sem esforço; o mito de na projeção consciente não se conseguir voltar ao soma; o mito do descanso eterno depois do descarte do soma; o mito da consciência se resumir ao corpo físico (fisicalismo); o mito de o projetor consciente fora do corpo não
conseguir retornar ao corpo.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a extrafisicoteca; a volicioteca; a lucidoteca; a tecnoteca.
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Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Autodidaticologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Energossomatologia; a Voliciologia;
a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Autodisciplinologia.
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 projetor deslumbrado; 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 projetora deslumbrada; 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 trancatus; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação mínima da inabilidade projetiva = a da conscin projetora
com experiências fugazes e esporádicas; autossuperação máxima da inabilidade projetiva = a da
conscin projetora veterana com desembaraço extrafísico frequente.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida.
Projetabilidade. De acordo com a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 5 condições contributivas para o desenvolvimento da habilidade em obter experiências lúcidas fora do
corpo físico:
1. Apreço: a valorização do momento diário da aplicação da técnica projetiva.
2. Constância: a persistência obstinada na aplicação de técnicas projetivas mesmo não
colhendo resultados satisfatórios.
3. Eleição: a escolha da técnica projetiva mais adequada.
4. Motivação: o turismo extrafísico motivando o continuísmo da aplicação de técnicas
projetivas.
5. Prática: a aplicação de técnicas projetivas.
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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 autossuperação da inabilidade projetiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agenda projetiva: Projeciologia; Homeostático.
02. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
03. Aplicação de técnicas projetivas: Projeciologia; Neutro.
04. Aplicação evolutiva das autoprojeções: Projeciologia; Homeostático.
05. Autoconscientização projetiva: Projeciologia; Homeostático.
06. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
07. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
08. Deslumbramento projetivo: Projeciologia; Nosográfico.
09. Dividendos da projeção consciente: Projeciologia; Homeostático.
10. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
11. Interação energossomaticidade-projetabilidade: Projeciologia; Neutro.
12. Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
13. Nível de projetabilidade: Projeciometrologia; Neutro.
14. Projeção consciente retrocognitiva: Projeciologia; Neutro.
15. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA INABILIDADE PROJETIVA LEVA
AO DESCORTINAMENTO DAS PARARREALIDADES E À RECUPERAÇÃO DE CONS MAGNOS ACELERANDO A AUTEVOLUÇÃO E SENDO PONTO DE VIRADA EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os travões impedidores da superação da inabilidade projetiva? Se já, quais medidas, ações, está realizando para superá-la? Está
consciente do desperdício evolutivo decorrente da despriorização do desenvolvimento projetivo?
Bibliografia Específica:
1. Monroe, Robert Allan; Viagens Fora do Corpo; 235 p.; 21 caps.; 20,5 x 13 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1971; páginas 163 a 172.
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
437, 448 a 452 e 613 a 615.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA ORFANDADE
(AUTOSSUPERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação da orfandade é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, enfrentar, sobrelevar e ultrapassar a dessoma prematura dos pais biológicos (pai e / ou
mãe), ainda na infância ou adolescência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Surgiu no Século XVI. O termo
órfão provém do mesmo idioma Latim, orphanus, “órfão”, e este do idioma Grego, orphanós,
“órfão”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação da dessoma dos progenitores. 2. Autenfrentamento
da orfandade. 3. Aceitação ante a dessoma dos progenitores.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da orfandade, autossuperação
precoce da orfandade e autossuperação tardia da orfandade são neologismos técnicos da Autossuperaciologia.
Antonimologia: 1. Autovitimização pela condição da orfandade. 2. Autoinconformismo ante dessoma dos progenitores. 3. Autoderrotismo diante da dessoma dos pais.
Estrangeirismologia: a situação de quedarse huérfano; o foster care; o estigma da orphan child; a falta do parental care.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à resiliência frente às perdas parentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autossuperaciologia; os ortopenses; a busca da
ortopensenidade; a superação da autopensenidade vitimizadora; o sobrepujamento da autopensenidade egocentrada; a autopensenização realista; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da Autopesquisologia.
Fatologia: a autossuperação da orfandade; a independência desenvolvida pela conscin
órfã; o autocontrole emocional podendo contribuir na dessoma da mãe e / ou pai; a autocura através da autopesquisa e do autoconhecimento; o autenfrentamento dentro do paradigma consciencial; a autestima positiva; a autodesrepressão; a autoconfiança; a necessidade em entender as carências afetivas; a ausência de posicionamento; a ausência de impulsividade; o comportamento de dividir os problemas com o outro; a ausência de autaceitação; a ausência de responsabilidade evolutiva; a ausência do conformismo; a convivialidade sadia no grupocarma adotivo; a hiperatividade;
a autorganização financeira; o abertismo quanto à busca da dupla evolutiva com maturidade;
a priorização intelectual; o despojamento para o autenfrentamento e o autoconhecimento; a autojustificativa tênue; a rememoração da infância; a docência descortinando os bastidores da autoimagem na condição auxiliar da autossuperação da orfandade; a procura racional de soluções para
compreender as causas da orfandade; o fortalecimento após a crise; a busca em encontrar a satisfação íntima.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico recebido pela conscin órfã; a tenepes auxiliando a assistência ao grupocarma nas dessomas recorrentes; a qualificação do parapsiquismo; a autovivência na experimentação da técnica da projeção lúcida; as retrocognições clareadoras da condição de orfandade vivida.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autossuperação da orfandade–autevolução consciencial.
Principiologia: o princípio da autaceitação; o princípio da compreensão da adoção.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) da família acolhedora da conscin órfã.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos porquês; a técnica da
Consciencioterapia; a técnica da docência conscienciológica; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado enquanto oportunidade de ampliar a autopesquisa ao
assumir tarefas desafiadoras.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autopesquisa; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito nocivo da omissão deficitária; o efeito acelerador evolutivo da ruptura das retroposturas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do exercício contínuo das autossuperações das mazelas da orfandade.
Ciclologia: o ciclo rever-avaliar-modificar as posturas pessoais.
Enumerologia: a capacidade de adaptação; a capacidade de desdramatização; a capacidade de ter iniciativas; a capacidade de autequilíbrio; a capacidade de autorresiliência; a capacidade de autossuperação; a capacidade de evoluir independente do contexto.
Binomiologia: o binômio adoção-abandono; o binômio autocrítica-heterocrítica; o apego ao binômio hábitos doentios–rotinas inúteis; a ausência de verbação no binômio discurso novo–posturas antigas na superação da orfandade.
Interaciologia: a interação nosográfica visão dogmática–mentalidade disfuncional;
a interação hiperreatividade emocional–hiperdefensividade egoica.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da compreensão e aplicação da Cosmoética perante a condição de orfandade.
Trinomiologia: o trinômio autossuperação-orfandade-evolução; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial;
o antagonismo automotivação / autodesmotivação; o antagonismo autexposição / autorrepressão; o antagonismo autoconfiança / autoinsegurança; o antagonismo egocídio / suicídio; o antagonismo autoperdão / heteroperdão.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na superação da orfandade.
Filiologia: a ausência de priorofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a experimentofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da autossabotagem; a síndrome da autovitimização; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania de vitimização; a mania de não aceitar a condição de órfã.
Mitologia: o mito da solidão na orfandade.
Holotecologia: a grupocarmoteca.
Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia;
a Pensenologia; a Conviviologia; a Proexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin órfã; a conscin refém da auto-história; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o completista; o intermissivista; o cognopolita; o com-
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passageiro evolutivo; 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 completista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação precoce da orfandade = o sobrepujamento com desassombro ante a condição da ausência física dos pais e integração imediata com a neofamília; autossuperação tardia da orfandade = a conquista do entrosamento com a família adotiva após permanência por longo período na condição de vitimização ante a ausência física dos pais.
Culturologia: a cultura da coragem evolutiva; a cultura do maior esforço; a cultura da
banalização parapsíquica.
Autopesquisa. No contexto da Experimentologia, importa considerar a investigação das
experiências pessoais, de modo exaustivo, ante a procedência intra e extrafísica (Genética e Paragenética), buscando elucidar imaturidades pessoais ou traumas pretéritos, capazes de atravancar
a autevolução.
Ampliação. Sob a ótica da Policarmologia, a condição da orfandade pode ser pesquisada
enquanto ferramenta evolutiva capaz de ampliar o descortínio quanto à realidade existencial,
multidimensional, levando o pesquisador a compreender o processo da assistência grupocármica
e ampliar a interassistência policármica.
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 autossuperação da orfandade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodialética evolutiva: Autorrecexologia; Neutro.
02. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
03. Barriga-de-aluguel: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Infante resiliente: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
06. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
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Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
Melex: Intermissiologia; Nosográfico.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA ORFANDADE SE IMPÕE COMO
PRIORIDADE PARA TODA A CONSCIN ÓRFÃ OBJETIVANDO DESPOLUIR O HOLOPENSENE PESSOAL EM RELAÇÃO
À PERDOLOGIA, VISANDO PRIORIZAR A AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a temática da orfandade? O assunto
gera autovitimização? Por qual razão?
M. Z.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA PENSENIDADE
(RECEXOLOGIA)

RELIGIOSA

I. Conformática
Definologia. A autossuperação da pensenidade religiosa é o ato ou efeito de a consciência superar, ultrapassar ou sobrepujar as manifestações ideativas, emocionais e energéticas, alicerçadas em valores dogmáticos e místicos, fortalecedores de laços interprisionais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação procede do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. 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 também do
idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno
da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O 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. A palavra religioso procede do idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela religião”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação da pensenidade hierática. 2. Autossuperação da pensenidade mística. 3. Autotransposição da pensenidade religiosa.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da pensenidade religiosa, autossuperação básica da pensenidade religiosa e autossuperação avançada da pensenidade religiosa
são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Antirreciclagem da pensenidade mística. 2. Automanutenção da manifestação religiosa. 3. Estagnação pensênica dogmática.
Estrangeirismologia: o neomodus operandi através da recin; o upgrade autevolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Descrenciologia nas automanifestações.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Religião: irracionalidade atávica. Religião: engodo evolutivo. Religião: anestesia evolutiva. Religião: pensenidade sacralizada.
II. Fatuística
Pensenologia: a autossuperação da pensenidade religiosa; o holopensene pessoal da Recexologia; a autorreflexão sobre o holopensene repressor; os subpensenes; a subpensenidade; os
minipensenes; a minipensenidade; o holopensene místico-religioso; o holopensene pessoal do assistencialismo; o holopensene pessoal da vitimização; a pensenidade reprimida; o carregamento
na pensenidade religiosa; a pensenidade salvacionista; a verificação pessoal quanto à necessidade
de atualização pensênica; a autossuperação da pensenidade hierática atualizando a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal questionador;
o holopensene pessoal neofílico; o holopensene pessoal do autoconhecimento; o holopensene pessoal da interassistencialidade.
Fatologia: a superação do dogmatismo; a desconstrução da influência religiosa recebida
na infância; a superação da anulação pessoal; a superação dos rituais; a quebra de tabus através do
aprimoramento da cognição; o autenfrentamento dos dogmatismos rumo à autossuperação; as potencialidades parapsíquicas na criança, reprimidas pela educação religiosa; o ensino religioso condicionando negativamente o pensamento crítico do jovem; a sacralização do afeto; o embotamento afetivo na vida religiosa; a influência da mesologia reforçando as automimeses; a importância
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da autopesquisa promovendo reciclagens; a evolução cosmoética do predomínio da tacon para
o exercício constante da tares; as reciclagens intraconscienciais oportunizando o realinhamento da
proéxis; a ressignificação do soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma através da cosmoética; o ato de não acumpliciar com as aberrações místicas e religiosas; o omniquestionamento da
autoridade religiosa; o predomínio do uso do mentalsoma em detrimento das irracionalidades psicossomáticas; a qualificação da afetividade pessoal; os encontros de destino chancelando as hipóteses de retrovidas; a aceitação da responsabilidade pelos próprios atos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a realidade multidimensional das consciências elucidadas nos cursos de autopesquisa conscienciológica; a superação das vivências parapsíquicas com ênfase religiosa do intermissivista lúcido; a pressão extrafísica da mudança íntima; a paracanga religiosa; as
interprisões grupocármicas; a tenepes se diferenciando exponencialmente da prática assistencial
religiosa; o guia extrafísico amaurótico substituído pelo amparador extrafísico de função; os grilhões seculares das interprisões grupocármicas superados pela interassistencialidade; a recuperação de cons magnos; a autorreeducação parapsíquica resgatando a autoconfiança e o aumento da
autestima; a ampliação da autoconsciencialidade seriexológica quanto às posturas retrógradas;
o extrapolacionismo parapsíquico; o esbregue extrafísico; as sincronicidades tornando evidentes
os paradeveres da consciência; a reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo autopesquisa-recin; o sinergismo abertismo consciencial–renovação consciencial; o sinergismo reciclagem-lucidez; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo coragem-autossuperação; o sinergismo autodesassédio-autossuperação; o sinergismo voluntariado
conscienciológico–recomposição grupocármica; o sinergismo cosmoético amparador–conscin
tarística; o sinergismo patológico guia amaurótico–conscin dogmática; o sinergismo crença-vitimização.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do respeito consciencial;
o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio
da inseparabilidade grupocármica; o princípio da reeducação consciencial; o princípio da responsabilidade evolutiva resultante do autoconhecimento adquirido; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código pessoal de prioridades evolutivas; o código pessoal de fraternismo; os retrocódigos grupais sob revisão.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da evolução consciencial
por meios cosmoéticos; a teoria da recéxis; a teoria da coerência; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da responsabilidade autevolutiva; as recomposições compreendidas pela teoria
da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas em geral; as técnicas de autossuperação
evolutiva; a técnica da recéxis; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de autopesquisa dos
laboratórios conscienciológicos; a técnica da Tenepessologia; a técnica do vínculo consciencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado tarístico; o voluntariado interassistencial; o voluntariado no exercício das autossuperações das posturas religiosas.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; as dinâmicas parapsíquicas enquanto laboratório
conscienciológico; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia; os laboratórios conscienciológicos Holoteca e Holociclo especializados na produção de pesquisas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colé-
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gio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o autodesassédio podendo ser efeito do autoconhecimento; o efeito das reciclagens intraconscienciais; o efeito do posicionamento pessoal; o efeito da coragem evolutiva;
o efeito dos cursos de campo interassistenciais; o efeito das amizades raríssimas; o efeito da grupocarmalidade sadia; o efeito da retrossenha pessoal acessada; o efeito da divulgação conscienciológica enquanto senha evolutiva; o efeito dos livros tarísticos da Conscienciologia; o efeito
das posturas exemplificadoras do agente retrocognitor; o efeito dos exemplos familiares; o efeito
dos graves danos na saúde mental ocasionados pelos ensinamentos e práticas religiosas; o efeito
da tenepes na reestruturação pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas; as sinapses mesológicas ressignificadas;
a desconstrução de retrossinapses anacrônicas; as neossinapses derivadas das autorrecins.
Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autopercepção-autocrítica-reciclagem; o ciclo contínuo autassistência-heterassistência; o ciclo da desconstrução das retroideias ultrapassadas; o ciclo autorreflexão–autoposicionamento–autodefinição–planejamento da recin; a qualificação tarística resultante do ciclo da superação da pensenidade religiosa.
Enumerologia: os feedbacks pontuais dos compassageiros evolutivos; os insights dos
amparadores; a autopercepção dos traços religiosos; o autodiagnóstico do temperamento religioso; a autoverificação dos fatos apresentados; o planejamento para o autenfrentamento; a assunção
de neo-hábitos evolutivos.
Binomiologia: o binômio verbetografia-autossuperação; o binômio submissão-liderança; o binômio ausência de confiança–baixa autestima; o binômio autescravidão psicológica–ritualismo místico; o binômio autopesquisa-autodesassédio; o binômio crise pessoal–oportunidade
evolutiva; o binômio autoconscientização-interassistência; o binômio autossuperação-autoprotagonismo; o binômio neodesafios-neodeveres.
Interaciologia: a interação autopesquisa-autocognição; a interação educação traforista–autocrítica cosmoética; a interação patológica dogma religioso–educação repressora; a interação nosográfica culpa-pecado.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo crendice religiosa–autopesquisa
consciencial; o crescendo autavaliação evolutiva–reperspectivação íntima; as neoposturas derivadas do crescendo reciclagem pensênica–reestruturação holopensênica; o crescendo protagonismo proexológico–epicentrismo interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio autorrepressão-submissão-autodesrespeito; o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio posicionamento-assertividade-sincronicidade; o trinômio enfrentamento-persistência-determinação; o trinômio reeducação-reciclagem-interassistência; o trinômio
autoconscientização–megafoco–momento evolutivo; o trinômio Conscienciologia-Verponologia-Descrenciologia.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio autopesquisar-desdramatizar-reeducar-reciclar.
Antagonismologia: o antagonismo crendice / descrença; o antagonismo inculcação religiosa / autorreeducação evolutiva; o antagonismo autanulação / epicentrismo interassistencial;
o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo racionalidade pesquisística / fé religiosa; o antagonismo escrita religiosa / escrita conscienciológica;
o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação místico-religiosa.
Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo de o assistente ser
o primeiro a ser assistido; o paradoxo de a mudança ser permanente; o paradoxo de determinada decisão pessoal poder mudar a vida de inúmeras consciências; o paradoxo de ser assistencial
para com os outros e não para consigo; o paradoxo de acertar no presente pelo aprendizado dos
autenganos do passado; o paradoxo ganho secundário–perda evolutiva; o paradoxo autossuficiência evolutiva–interdependência evolutiva; o paradoxo da guerra santa; o paradoxo do cientista
religioso.
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Politicologia: as políticas reeducativas da tares; a conscienciocracia; a coerenciocracia;
a intermissiocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia; a assistenciocracia;
a lucidocracia; a exemplocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço
evolutivo aplicada à autossuperação da pensenidade religiosa.
Filiologia: a autorreeducaciofilia; a cognofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia;
o discernimentofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a proexofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a evoluciofobia; a superação da autorreeducaciofobia; a reciclagem da autocriticofobia; o medo do autenfrentamento; a supressão da estigiofobia; a remissão
da hamartofobia; a liberação da teofobia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da autovitimização; a profilaxia da síndrome de Swedenborg; a evitação da síndrome do desviacionismo; a libertação da síndrome da
mediocrização existencial; a supressão da síndrome do medo do autoparapsiquismo; a evitação
da síndrome do fracasso através da reeducação pensênica.
Maniologia: a profilaxia da teomania; o descarte da hagiomania; a evitação da trafaromania; a mania de terceirizar a evolução; a mania da autossabotagem; a mania de divinizar as parapercepções; a mania de não assumir a autonomia evolutiva.
Mitologia: o esforço de autossuperação da influência dos mitos regressivos milenares;
a desmitificação autoconsciente; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da
transposição de desafios sem autesforços; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio;
a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas; a Mitologia Religiosa impedindo
a vivência lúcida do autoparapsiquismo interassistencial.
Holotecologia: a religioteca; a dogmatoteca; a recexoteca; a consciencioteca; a autexperimentoteca; a mentalsomatoteca; a interassistencioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a egoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Reciclologia;
a Refutaciologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intermissivista; a isca humana lúcida; a conscin
determinada; a conscin posicionada; a conscin avaliadora da própria evolução; o ser interassistencial; a conscin teática; a conscin tarística; a conscin minipeça assistencial; a conscin calculista
cosmoética; a conscin enciclopedista; a personalidade fraterna; a personalidade magnânima.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o autodecisor; o autossuperador; o semperaprendente; o neofílico; o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador;
o exemplarista; o reciclante existencial; o tenepessista; o pesquisador; o homem de ação; o religioso; o dogmático; o místico; o crente; o submisso; o doutrinador; o anticosmoético; o superficial; o apriorista; o lavador de cérebros.
Femininologia: a agente retrocognitora; a autodecisora; a autossuperadora; a semperaprendente; a neofílica; a compassageira evolutiva; a convivióloga; a proexista; a reeducadora;
a exemplarista; a reciclante existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a mulher de ação; a religiosa; a dogmática; a mística; a crente; a submissa; a doutrinadora; a anticosmoética; a superficial;
a apriorista; a lavadora de cérebros.
Hominologia: o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens reeducator.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação básica da pensenidade religiosa = aquela gerada pelo impacto das primeiras vivências multidimensionais; autossuperação avançada da pensenidade religiosa = a gerada pela tares das gescons libertárias.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da reciclagem pensênica; a cultura da autossuperação evolutiva; a cultura da coragem evolutiva; a cultura da tares; a cultura
da retilinearidade pensênica; a superação dos idiotismos culturais; a cultura dos neovalores evolutivos; a cultura da maxidissidência da religião; a cultura do desassédio mentalsomático;
a cultura da autossuficiência 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 autossuperação da pensenidade religiosa, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
05. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
07. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
08. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
11. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
12. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
13. Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
15. Recin: Recexologia; Homeostático.

A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É TELEOLÓGICA E NÃO
TEOLÓGICA. NO ALICERCE DA PROÉXIS DOS INTERMISSIVISTAS LÚCIDOS ESTÁ A INTERASSISTENCIALIDADE
LIBERTÁRIA, ANTIDOGMÁTICA E UNIVERSALISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou traços dogmáticos na automanifestação consciencial? Em caso positivo, quais técnicas emprega para reciclar tal temperamento?
Bibliografia Específica:
1. Leite, Hernande; Proposta de Descrição e Caracterização da Síndrome de Godot; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 14 enus.; 3 filmes; Foz do Iguaçu, PR;
Abril-Junho, 2010; páginas 208 a 214.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos.; 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 299.
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AUTOSSUPERAÇÃO DA ROBÉXIS
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação da robéxis é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, transpor, sobrelevar, vencer, ultrapassar e livrar-se da condição pessoal de amaurose multidimensional, por intermédio do autodidatismo e reciclagens intraconscienciais, validadas pela autexperimentação sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo robô deriva do idioma Francês, robot, “robô”, e este do idioma Tcheco, robota, “servidão; trabalho forçado; escravo”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma
Latim Tardio, existencialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrarse; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Transposição pessoal da robotização existencial. 2. Autorreciclagem
antirrobéxis. 3. Autocura da robéxis. 4. Remoção da Robexologia Pessoal.
Cognatologia. Eis na ordem alfabética 20 cognatos derivados do vocábulo robô: antirrobéxis; antirrobotização; autorrobéxis; desrobotização; nanorrobô; Nanorrobótica; robéxis;
Robexologia; robexomania; Robótica; robótico; roboticoteca; robotização; robotizada; robotizado; robotizador; robotizadora; robotizante; robotizar; robotizável.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação da robéxis, miniautossuperação
da robéxis e maxiautossuperação da robéxis são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Automanutenção da automação consciencial. 2. Autopermanência
na demência existencial. 3. Automanutenção da amaurose multidimensional. 4. Existência sem
prioridades evolutivas. 5. Estagnação na zona de conforto acrítica. 6. Subjugação à massa humana impensante.
Estrangeirismologia: a self-overcoming of existential robotization; o self-coaching evolutivo; a self-awareness multidimensional; o new meaning of life proporcionado pela autexperimentação sadia; o turning point evolutivo da massa impensante; o waking-up obtido por reciclagens intraconscienciais; a freedom from slavery da vida intrafísica robotizada; a self-emancipation
do determinismo mesológico; o thinking out-of-the-box da ilusão materialista; a glasnost multidimensional pessoal; o self-didactism libertador da robéxis; o upgrade da própria existência; a self-instruction paraperceptiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acriticidade: robotização existencial. Robéxis: desatenção multidimensional. Robéxis: desperdício evolutivo. Autopesquisofilia: desrobotização existencial. Autexperimentologia: desipnotização pessoal.
Autoconsciencioterapia supera robéxis. Interassistencialidade evita robéxis.
Coloquiologia: o hábito de a conscin convencional empurrar a vida com a barriga;
a atitude levanta sacode a poeira e dá a volta por cima da conscin neofílica; o livramento do ramerrame das rotinas inúteis, abridor de caminho para fuga da robéxis.
Citaciologia. Eis 6 citações contributivas à evitação da robéxis, sendo as duas primeiras
latinas de autores desconhecidos: – Non ducor duco (Não sou conduzido, conduzo). Vincit qui se
vincit (Vence quem se vence). Controle o seu próprio destino ou alguém o fará por você (John
Frances Welch Jr., 1935–). A vida não examinada não vale a pena ser vivida (Sócrates, 470–399
a.e.c.). Conhece-te a ti mesmo (Platão, 428–347 a.e.c.). Penso, logo existo (René Descartes,
1596–1650).
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Proverbiologia. Eis 3 provérbios populares relacionados ao tema: – Não há pior cego do
que aquele que não quer ver. Sentado em cima do pote de ouro a pedir esmola. Quem não duvida
de nada, nada sabe.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação da robéxis; os neopensenes;
a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da Autoconsciencioterapia; o holopensene do autodidatismo; o holopensene do autodiscernimento quanto à realidade muldimensional; o holopensene do autoconhecimento; o holopensene do abertismo consciencial universalista; o holopensene da realidade extrafísica; a autopensenização multidimensional; a agenda de
autopensenização evolutiva potencializando a linearidade da cognição.
Fatologia: a autossuperação da robéxis; a sobrelevação dos redutores do autodiscernimento; a autorganização livre; a autossuperação do paradigma materialista; a autossuperação do
restringimento excessivo da intrafisicalidade; a conquista da saída da robotização existencial;
a vitória sobre a máquina dominante determinista; a alforria do automatismo humano; a libertação
da escravidão das opiniões alheias; o interesse genuíno pela aptidão a conhecer; a coragem de
questionar e superar as aberrações antifisiológicas; a autautoridade vivencial evolutiva; a autenticidade consciencial; o controle do próprio destino; a remoção da barreira antidesperticidade; o autodidatismo evolutivo; a ultrapassagem do gargalo evolutivo; a desconstrução do monopólio da
intrafisicalidade; o juízo crítico perante os acontecimentos cotidianos; a vontade aplicada à autossuperação do rolo compressor das banalidades intrafísicas; as rotinas úteis favoráveis ao destravamento do automatismo existencial; a eliminação de hábitos autômatos nocivos à evolução;
a transposição do marasmo da vida robotizada; a emersão lúcida da vida afundada na massa impensante; a rejeição à antropolatria; o genuíno investimento nas autopesquisas com determinação
e vontade; o choque consciencial ativador do autodiscernimento imposto pela evolução; a eliminação do conservantismo; o alcance da omnivisão na vigília física; a biblioteca pessoal especializada na Parapercepciologia e no Universalismo; a autolibertação da vida intrafísica quadridimensional; a autemancipação do determinismo mesológico; a autossuperação da massa impensante
alienante; a autorrecin Antimarasmologia; a evitação de agenda vazia antidesperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de
cons; a autopercepção parapsíquica; o choque sadio da percepção da autorrealidade multidimensional; o atilamento da interação energética na vida cotidiana; a imposição da força da paragenética pessoal sobre a Mesologia determinista; a parapercepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapercepção do banho energético sadio; o autorresgate da procedência extrafísca;
a autocomprovação energossomática; a autocomprovação parapsíquica; a autocomprovação muldimensional; o destravamento parapsíquico da consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo–vontade de melhorar contribuindo na autocura da amaurose multidimensional; o sinergismo da utilização dos trafores na ultrapassagem
da condição de automatização consciencial; o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo
vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo autointelecção-autexperimentação; o sinergismo cérebro-paracérebro facilitando a recuperação dos cons; o sinergismo da pesquisa multidimensional; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD) indicando a saída da condição de robotização existencial; o aproveitamento das vivências na renovação dos princípios da
proéxis pessoal; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da liberdade de consciência na escolha das prioridades evolutivas; o princípio da autorrecin profilática; o princípio
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da autodesassedialidade na autodiferenciação da massa impensante alienante; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da autonomia da vontade.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) determinando a condição de “demência existencial”; a aplicação do código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria da robéxis; a autovivência da teoria da recéxis possibilizando
a desestagnação da zona de conforto acrítica; a teoria da recin; a teoria do holossoma; a teoria do
paradigma consciencial; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria do descarte do automatismo pensênico.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a aplicação da técnica da autopesquisa por meio do ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; a técnica da soltura energossomática; a autovivência das técnicas bioenergéticas na eliminação da monovisão consciencial.
Voluntariologia: o autatilamento aplicado ao voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico
da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o conjunto das autexperimentações
nos laboratórios conscienciológicos proporcionando a autorreciclagem gradual antirrobéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos benéficos do EV na autoconcientização multidimensional (AM);
o efeito sadio do autodidatismo na autossuperação dos vetores mesológicos; o efeito nocivo da
agenda vazia na existência sem prioridades evolutivas; os efeitos nosográficos e homeostáticos
da Mesologia.
Neossinapsologia: as neossinapses proporcionadas pela autopesquisa; a renovação das
sinapses obtidas pelas reciclagens intraconscienciais; o workaholism impossibilitando neossinapses; as neossinapses geradas pela exposição à diversidade cultural.
Ciclologia: o ciclo ápice da saturação–início da renovação; o ciclo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o ciclo autopesquisa-autossuperação; o cipriene; o ciclo da autorreeducação das condutas robotizadas; o ciclo da desconstrução das retroideias ultrapassadas;
o ciclo da primener atuando na desautomação da vida humana.
Enumerologia: a existência sem bússola; a existência sem prioridades evolutivas; a existência escravizada à profissão; a existência hedonista; a existência da conscin assoberbada;
a existência humana na mesmice; a existência ignorando a muldimensionalidade. A reciclagem
das tendências pessoais; a reciclagem energossomática; a reciclagem autopensênica; a reciclagem
dos autovalores; a reciclagem do temperamento; a reciclagem existencial; a reciclagem intraconsciencial.
Binomiologia: o binômio robéxis–controle da própria existência; o binômio fugas evolutivas–balanço existencial; o binômio bagagem cognitiva–alforria da subjugação à matéria;
o binômio autodidatismo-autossuperação; a evitação do binômio robotização existencial (robéxis)–interprisão grupocármica; o binômio autopesquisa-autexperimentação; o binômio autoconhecimento–neoperspectiva existencial; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autenfrentamento-autevolução; o binômio autocognição–autocura da robéxis.
Interaciologia: a interação autopesquisa-autoconsciencioterapia; a interação recuperação de cons–desrobotização pessoal; a interação vida intrafísica–vida extrafísica; a assepsia da
interação fechadismo consciencial–abertismo consciencial; a interação conscin eletronótica–
–conscin transcendente; a interação recéxis–remoção da robéxis pessoal.
Crescendologia: o crescendo autassédio-autodessassédio; o crescendo vida intrafísica
robotizada–vida intrafísica atenta para a multidimensionalidade; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autexperimentação-autossuperação; o trinômio autodiscernimento-autocomprovação-autemancipação; o trinômio autoditatismo-autorrecin-autolibertação; o trinômio minimundividência-megamundividência-paramundividência.
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Polinomiologia: o polinômio autorrecéxis-autorrecin-autodiscernimento-autocura.
Antagonismologia: o antagonismo conscin robotizada / conscin desperta; o antagonismo robéxis / invéxis; o antagonismo determinismo mesológico / livre arbítrio; o antagonismo demência existencial / lucidez multiexistencial; o antagonismo autômato humano / autônomo multidimensional; o antagonismo zumbi comportamental / dono do próprio destino; o antagonismo robotização existencial (robéxis) / autoconscientização multidimensional; o antagonismo monopólio da intrafisicalidade / autonomia cosmoética; o antagonismo conscin eletronótica / conscin
conscienciológica; o antagonismo desatenção / atenção multidimensional; o antagonismo Marasmologia / Despertologia.
Paradoxologia: o paradoxo da fartura de informações libertadoras do Século XXI concomitante à existência de conscins em estado de robéxis; o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante; o paradoxo de o monopólio da intrafisicalidade não impedir autexperimentação multidimensional; o paradoxo de a conscin escravizada à condição intrafísica poder vivenciar alforria à condição muldimensional; o paradoxo de
a autexperimentação de transcendência da vida instrafísica poder não libertar a conscin da robéxis; o paradoxo do cientista materialista brilhante ignorante quanto à multidimensionalidade.
Politicologia: a autodesassediocracia; a autodiscernimentocracia; a busca da evoluciocracia.
Legislogia: a lei do retorno evolutivo aplicada ao autodidatismo; a lei do maior esforço;
a lei da eterna evolução consciencial.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autexperimentofilia; a neofilia; a autoconscienciofilia;
a autorreciclofilia; a projeciofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; a autenergofilia.
Fobiologia: a verponofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a intelectofobia; a autoparapsicofobia; a tanatofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a transposição da síndrome da robéxis; a autossuperação da síndrome
de Gabriela; a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome “Maria vai com as outras”;
a síndrome “João Bobo”; o autodiagnóstico da síndrome do estrangeiro (SEST); a transposição
da síndrome do medo do autoparapsiquismo; a evitação da síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da despriorizaçao existencial.
Maniologia: a bibliomania religiosa; a eliminação das manias automiméticas milenares
mantenedoras da robéxis; a dromomania.
Mitologia: a autodescontaminação quanto aos mitos arraigados por monoideísmos;
a transposição do mito da vida humana materialista da Ciência Convencional; a remoção dos mitos milenares indefensáveis no Século XXI; a neoperspectiva dos mitos pessoais; a desconstrução
dos mitos sobre a origem da vida; a autolibertação dos mitos dos livros sagrados; a superação da
Teomitologia; a Desmitologia Pessoal; o poder do mito da vida única; o mito da certeza absoluta; a desdramatização do mito da morte.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a recinoteca; a holoteca particular.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Mesmexologia; a Materiologia; a Autenganologia; a Autopesquisologia; a Autorrecexologia; a Autorrecinologia; a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência com garra evolutiva; a conscin neofílica; a conscin liberta da
escravidão das opiniões alheias; a conscin-autora reciclante; a conscin autexperimentadora.
Masculinologia: o autossuperador da robéxis; o controlador das rédeas da autevolução
consciente; o autoconsciencioterapeuta; o evoluciente; o autopesquisador; o autodecisor; o projetor consciente; o autoparapercepciologista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o retomador de tarefa.
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Femininologia: a autossuperadora da robéxis; a controladora das rédeas da autevolução
consciente; a autoconsciencioterapeuta; a evoluciente; a autopesquisadora; a autodecisora; a projetora consciente; a autoparapercepciologista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o omo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o omo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo
sapiens energossomaticus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autocomprobator;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens roboticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação da robéxis = a conscientização pessoal da realidade
multidimensional; maxiautossuperação da robéxis = a transposição do megatrafar mesológico determinista com a publicação da megagescon.
Culturologia: a cultura da Autoconsciencioterapia; as retroculturas lúcidas; as culturas
de outras vidas humanas, prévias, acumuladas; a cultura da interassistencialidade; a cultura da
autodesassedialidade consciencial; a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura conscienciológica da Autopesquisologia Holossomática; a cultura da Autodidaticologia; a cultura da Autodiscernimentologia; a multiculturalidade da Autexperimentologia.
Recursos. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, 28 recursos intra ou
extraconscienciais, libertadores da robotização existencial, listados em ordem alfabética:
01. Abertismo consciencial. Buscar o autoconhecimento evolutivo com mentalidade
aberta.
02. Antimitologia. Desconstruir mitos milenares através de autopesquisas.
03. Assistencialidade. Manter o foco assistencial nas atividades da vida intrafísica.
04. Autexperimentação. Experimentar técnicas sadias confirmatórias de pesquisas.
05. Autoconsciencioterapia. Transpor condições de amaurose multidimensional por intermédio de autovivências consciencioterápicas.
06. Autoconscientização multidimensional. Atentar para a realidade multidimensional
aplicando o princípio da descrença.
07. Autoconscientização multiexistencial. Aplicar técnicas de autoconhecimento visando certificar-se das retrovidas.
08. Avanço da razão. Buscar a ampliação do discernimento, reciclando crenças e valores pessoais.
09. Balanço. Fazer reflexão diária ao modo de balanço existencial.
10. Biblioteca pessoal. Manter biblioteca com livros de diversas áreas do conhecimento, ampliando a própria visão de mundo.
11. Cientificidade. Obter autocomprovações científicas de experiências subjetivas.
12. Companhias. Estabelecer critérios de escolhas de companhias sadias.
13. Criticidade. Manter atitude crítica perante ideias multimilenares arraigadas.
14. Despojamento autoinvestigativo. Aceitar novas realidades resultantes de autoinvestigação.
15. Domínio das bioenergias. Aprender e exercitar técnicas bioenergéticas potencializadoras da saúde integral.
16. Gescons. Produzir gestações conscienciais com base em vivência pessoal.
17. Heterocríticas. Aceitar críticas promotoras de reciclagens comportamentais.
18. Intelectualidade. Buscar o autodesenvolvimento intelectual potencializando novas
ideias.
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19. Liberdade ideativa. Assumir a liberdade de pensar por si mesmo e fazer escolhas
evolutivas livres de imposições de opiniões alheias.
20. Multiculturalismo. Expor-se a intercâmbios com outros países, aprender culturas de
outros povos e fazer cotejo com a própria realidade.
21. Polêmicas. Criar polêmicas sadias, questionando valores anacrônicos.
22. Poliglotismo. Aprender outros idiomas amplificadores de significados.
23. Profilaxia. Realizar autoprofilaxias de manipulações conscienciais por intermédio
de estudos, reflexão e autorreciclagens.
24. Profissão. Escolher profissão cosmoética de interesse evolutivo.
25. Raciocínio. Questionar com lógica e fatos, as próprias idéias ultrapassadas.
26. Tares. Exercitar a tarefa do esclarecimento.
27. Universalismo. Ultrapassar a mundividência e expandir horizontes pessoais, vivenciando a maxifraternidade.
28. Voliciolina. Aplicar a vontade pessoal inquebrantável na remoção da robéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação da robéxis, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceitação cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autocomprovação energossomática: Paracogniciologia; Homeostático.
05. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
06. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
07. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
08. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
09. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
11. Neoperspectiva existencial: Neopensenologia; Homeostático.
12. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
15. Vazio existencial: Proexologia; Nosográfico.

A AUTOVIVÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA,
CONDIÇÃO PRIORITÁRIA PARA A CONSCIÊNCIA ATINGIR
A AUTOSSUPERAÇÃO DA ROBÉXIS, PODE DINAMIZAR
A LUCIDEZ DA EVOLUÇÃO PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua escravizado(a) à condição intrafísica sem
atentar para a realidade multidimensional? Quais providências vem tomando no caso de identificar sinais de alerta sutis quanto à robotização em si e no outro?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 318 p.; 2 seções; 14 caps.; 13 abrevs.; 19 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto;
6 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 30 tabs.; 3 websites; 4 musicografias; 5 pinacografias; 93 filmes; 380 refs.; 12 webgra-
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fias; posf.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2 a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio
de Janeiro, RJ; 2000; páginas 58 a 60, 129 a 138 e 217 a 223.
2. 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.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 97 a 106, 110 a 119 e 184 a 230.
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.; 3 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 55 a 62.
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 627 e 630.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 48, 79, 82, 217, 646
e 721.
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; páginas 40, 41, 61, 80 e 85.
7. 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 11, 33, 46, 50, 53, 56, 57, 62, 65, 123 e 137.
8. 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 264, 265,
275, 316, 470, 481, 500, 545, 584, 620, 659, 685 a 688 e 740.
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AUTOSSUPERAÇÃO DE DOENÇA
(AUTORRECEXOLOGIA)

GRAVE

I. Conformática
Definologia. A autossuperação de doença grave é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, compreender, enfrentar e superar enfermidade crítica, com risco de dessoma, mantendo lucidez diante do diagnóstico e do tratamento, e estabelecendo interrelações sadias, com foco
na criação de situações favoráveis para atingir o objetivo da cura, resultando em reciclagem pessoal e aprendizado evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Surgiu no Século XVI. O termo
doença procede também do idioma Latim, dolentia, “dor”, e este de dolens, “que se aflige, que
causa dor”, conexo ao verbo dolere, “doer; sentir dor; sofrer (física e moralmente). Apareceu no
Século XIII. A palavra grave provém do mesmo idioma Latim, gravis, “pesado; carregado; duro;
poderoso; importante; sério”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação de patologia grave. 2. Sobrepujamento de doença
grave. 3. Auteliminação de enfermidade grave. 4. Antissucumbência à doença grave.
Antonimologia: 1. Superação de doença leve. 2. Insucesso na recuperação de doença
grave.
Estrangeirismologia: o feedback positivo do tratamento.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da autolucidez quanto
ao papel da vontade inquebrantável na cura de doença grave.
Citaciologia: – “Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas
doenças” (Hipócrates, 460–377 a.e.c.). “Só aquilo que somos tem o poder de nos curar” (Carl Jung,
1875–1961).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os autopensenes da cura holossomática; a autopensenidade; a autossuperação dos patopensenes diante do diagnóstico de doença; a patopensenidade; a autopensenização livre de interferências doentias; a autopensenização sadia; o acesso ao holopensene da cura; os reciclopensenes durante tratamento médico; a reciclopensenidade; o padrão pensênico nas seções de quimioterapia; o holopensene do amparo extrafísico;
a isenção pensênica durante procedimentos médicos; o holopensene da Megafraternologia.
Fatologia: a autossuperação de doença grave; o primeiro diagnóstico médico; a importância de segundo diagnóstico para iniciar o tratamento; o Linfoma não-Hodgkin; a certeza de superação da doença agressiva; o acesso ao tratamento; a realização criteriosa dos procedimentos
médicos; a importância do apoio de familiares e das amizades sadias; a administração dos conflitos pessoais durante a recuperação da saúde; os direitos e deveres durante as fases do tratamento;
a autossuperação do desânimo em vários momentos; o entendimento das neuropatias periféricas
relacionadas à quimioterapia; a certeza de ter algo a mais a realizar nesta vida intrafisica sendo fator importante na autossuperação de doença grave; o autodiscernimento; o predomínio da lucidez;
a preservação física; os benefícios da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) como auxiliar no tratamento de doenças; a valorização dos tratamentos alternativos, sem abandonar a Medicina Tradicional; a Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP); a importância da dieta alimentar para
a vida saudável; a higiene pessoal impedindo a proliferação de doença; a resiliência como fator importante para a cura; os critérios do tratamento seguidos rigorosamente; o sistema imune equilibrado; os exames de rotina; o resultado positivo dos procedimentos hospitalares; a pacificação íntima
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vivenciada durante as fases do tratamento; as autorreciclagens realizadas durante o restabelecimento; as reciclagens conscienciais após a enfermidade; o ganho consciencial incomparável; as cláusulas pétreas da proéxis; a promoção do desassédio pessoal através das vivências do Paradireito.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paradiagnóstico
da doença antes do primeiro diagnóstico médico; os banhos energéticos sucessivos comprovadores
do paradiagnóstico; a confiança no amparo extrafísico antes e durante o tratamento; a importância
da paracirurgia para a cura de doença grave; os insights recebidos durante o tratamento; o acesso
às energias positivas durante os procedimentos médicos; a sustentabilidade energética como fator
decisivo no tratamento; os benefícios das energias conscienciais nas dinâmicas parapsíquicas da
Conscienciologia; a hipótese de moratória existencial através da autossuperação de doença grave.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador de função–paciente.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) durante situações críticas do adoecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo as tomadas de decisão
durante o tratamento; o código de conduta pessoal atualizado, atuando tal qual facilitador na autossuperação da doença.
Teoriologia: a teoria da autossuperação; a teoria das rotinas úteis durante os procedimentos médicos; a teática da Paradireitologia no dia a dia do tratamento.
Tecnologia: a técnica da mudança do bloco pensênico; a técnica de 1 dia depois do outro; a técnica da vontade inquebrantável; a técnica paracirúrgica da DIP; a técnica de viver melhor através da higidez pensênica; a técnica da madrugada; a técnica de tirar proveito das situações criticas; a técnica de não pensar na doença como o fim da vida intrafísica.
Voluntariologia: o voluntariado na Conscienciologia, fator importante durante tratamento de doença grave.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional facilitando as
manobras energéticas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos positivos das paracirurgias realizadas; os efeitos positivos das amizades raras durante os momentos difíceis do tratamento; a autossuperação dos efeitos colaterais do
tratamento; os efeitos marcantes das energias conscienciais positivas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas durante as diversas fases do tratamento
da doença.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal vivenciado durante as situações críticas do tratamento médico; o ciclo paradiagnóstico–diagnóstico–autossuperação de doença grave.
Enumerologia: o compromisso intermissivo na superação de doença; o poder da vontade na superação de doença; o posicionamento firme na superação de doença; a promoção do desassédio pessoal na superação de doença; o entendimento do Paradireito na superação de doença; o tratamento digno na superação de doença; o objetivo do compléxis na superação de doença.
Binomiologia: o binômio discernimento-autocura.
Interaciologia: a interação amparo–saúde consciencial.
Trinomiologia: o trinômio automotivação–segurança–remissão de doença; o trinômio
amparador-médico-paciente.
Polinomiologia: o polinômio serenidade–interassistência–reciclagem consciencial–saúde consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo malestar / bem-estar.
Politicologia: a política da amizade sincera durante a evolução pessoal.
Legislogia: a lei do paradever intermissivo fortalecendo o tratamento médico.
Filiologia: a intencionofilia sadia diante das dificuldades.
Fobiologia: a autossuperação do medo diante de diagnóstico de doença difícil.
Sindromologia: a síndrome do pânico.
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Maniologia: a eliminação de mania da autovitimação.
Mitologia: o mito de seguir somente os tratamentos alternativos e abandonar o tratamento médico ser eficaz para a cura de doença grave.
Holotecologia: a coerencioteca; a somatoteca; a terapeuticoteca; a interassistencioteca;
a autopesquisoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autossuperaciologia; a Patologia; a Terapêuticologia; a Medicina; a Medicina Preventiva; a Medicina Psicossomática; a Psicologia; a Paragenética; a Paradireitologia.
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 resiliens; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação básica de doença grave = a remissão da enfermidade promovendo a recéxis; autossuperação avançada de doença grave = a remissão da enfermidade possibilitando a recin e o completismo existencial.
Culturologia: a cultura dos pensenes sadios durante a internação hospitalar.
Psicossomática. Segundo a Medicina Psicossomática, para algumas pessoas, fatores externos tais como a raiva, tristeza, mágoa, excesso de preocupação, pensamento obsessivo, desgosto
profundo, questões “mal paradas” e autovitimização podem bloquear as células de defesa do organismo, causando desequilíbrio imunológico, correndo o risco de desenvolver algum tipo de doença,
a exemplo do câncer.
Teática. Sob a ótica da Autossuperaciologia, eis, em ordem alfabética, 11 posturas contribuidoras para maior compreensão e remissão de doença grave:
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01. Abertismo: empregar o livre arbítrio para utilizar tratamentos alternativos sem abandonar o tratamento médico oficial.
02. Assistencialidade: sustentar o continuísmo na prática da tenepes, auxiliando no reequilíbrio holossomático.
03. Autodisciplina: realizar exames periódicos de monitoramento da doença, seguindo os
procedimentos médicos e a mudança de hábitos alimentares.
04. Autorrecomposição: analisar os fatos e parafatos relacionados à situação de adoecimento para recomposições libertadoras.
05. Autorretratação: fazer a retratação pessoal dos erros do passado, tais como o apego
e a mágoa, buscando o heteroperdão, fatores decisivos para sair da condição de vítima e olhar
a doença como oportunidade de aprendizado.
06. Interassistência: colocar-se na condição de assistido pela equipe médica, e assisti-la, quando necessário.
07. Motivação: manter a automotivação, mesmo em momentos críticos aos efeitos da medicação.
08. Organização: manter a rotina medicamentosa.
09. Pacificação: manter a pacificação íntima fortalecendo a conexão com o amparo extrafísico.
10. Paradiplomacia: assegurar a paradiplomacia diante de situações de emergência.
11. Respeito: respeitar o autolimite físico diante de situações corriqueiras durante fase de
restabelecimento da saúde.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação de doença grave, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Antimonotonia: Recexologia; Homeostático.
03. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
04. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Doença psicossomática: Parapsicopatologia; Nosográfico.
08. Extraproéxis: Autoproexologia; Homeostático.
09. Gescon: Proexologia; Homeostático.
10. Maximoréxis: Maximorexologia; Homeostático.
11. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia: Neutro.
12. Recin: Recexologia; Homeostático.
13. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OPORTUNIZA
A REAVALIAÇÃO DAS AUTOVIVÊNCIAS, COM A FINALIDADE DE RECONFIGURAR A HISTÓRIA PESSOAL VISANDO
O COMPLETISMO EXISTENCIAL DA CONSCIN LÚCIDA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz exames médicos periódicos? Tem consciência de a resiliência e a autorganização durante o tratamento de doença grave serem a melhor opção para superá-la?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas
36 e 37, 54 a 56, 156 a 162 e 189 a 197.
2. Souza, Marian Festugato; Câncer uma Visão Psicossomática; Trabalho de Conclusão do Curso Especialização em Psicossomática; Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Porto Alegre; PA; 2009; 54 p.; 5 caps.;
páginas 8 a 54.
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 577, 632 a 635, 642, 645 e 646.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 490 a 492
e 989 a 993.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & 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 26 a 32, 38 a 48, 55
a 75 e 81 a 92.
Webgrafia Específica:
1. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA); INCA estima cerca de 600 Mil Casos Novos de Câncer para 2018 (23 Tipos de Cânceres); Câncer mais Frequente serão os Cânceres de Próstata (68.220
mil) em Homens e Mama (59.700 mil) em Mulheres; Portal; Biblioteca; Cursos, Seminários. Simpósios, Lançamento de
Livros; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http:www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/ho-me+/>; acesso em
01.11.17.

H. R.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO ASSÉDIO INTRAFAMILIAR
(AUTOSSUPERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do assédio intrafamiliar é o ato ou efeito de suplantar,
ultrapassar, transpor e eliminar as repercussões patológicas adquiridas pela conscin, homem ou
mulher, criança ou adulta, em consequência da exposição repetitiva e prolongada a situações de
violência moral, psicológica e física no âmbito do convívio familiar, recuperando e mantendo
o equilíbrio holossomático e a saúde consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação se origina no idioma Latim, superatio, “ação de vencer;
alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo assédio vem do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma
Português, no Século XVI. O prefixo intra deriva do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior
de; no intervalo de”. Surgiu no Século XII. A palavra familiar procede do mesmo idioma Latim,
familia, “doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; cada família”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autenfrentamento da desarmonia doméstica. 2. Autenfrentamento
da violência na família. 3. Resiliência perante assédio intrafamiliar. 4. Autenfrentamento dos
abusos intrafamiliares. 5. Autocura das mágoas intrafamiliares. 6. Autossuperação das patologias do grupocarma nuclear.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do assédio intrafamiliar, autossuperação precoce do assédio intrafamiliar e autossuperação tardia do assédio intrafamiliar são
neologismos técnicos da Autossuperaciologia.
Antonimologia: 1. Autoconformismo com a discórdia familiar. 2. Autoderrotismo pela
convivência familiar agressiva. 3. Autovitimização ante as sequelas da truculência familiar.
Estrangeirismologia: a necessidade de crer no après la pluie, le beau temps; o poder
transformador do feedback externo; o aufwiedersehen à vitimização; as atitudes assistenciais possibilitando o allo schnell na evolução pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autossuperaciologia.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Quando vires um homem bom,
tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo (Confúcio, 551–479 a.e.c.).
Use a gentileza, mas, de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas (Chico Xavier, 1910–2002).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos à temática: – Pedra, quando muito rola, não
cria limo. Águas passadas não movem moinhos. O mal quando não mata, fortalece.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Assédio
também passa. Atitudes mudam tudo. Autopiedade: tempo perdido.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da resiliência consciencial; os ortopensenes; a busca pela ortopensenidade; o holopensene da autorreciclagem; o holopensene da autopesquisa; a superação da pensenidade vitimizadora; a suplantação da pensenização autocentrada; a eliminação
da pensenização egocêntrica favorecendo o autodesenvolvimento e a assistencialidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da interassistencialidade.
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Fatologia: a autossuperação do assédio intrafamiliar; o enfrentamento do desconforto íntimo cronicificado; o sobrepairamento do contexto familiar e a compreensão ao agressor; o abandono da robéxis; a suplantação da passividade enquanto mecanismo de defesa do ego (MDE);
a eliminação da máscara do bom humor permanente, ocultadora de mágoas antigas; a desrepressão possibilitando a identificação de trafores e impulsionando o progresso pessoal; a desconstrução da ideia do suicídio como sendo a salvação; a compreensão das exigências paternas desproporcionais ao desenvolvimento físico dos filhos; a eliminação da culpa por existir e da impressão
de estar sempre atrapalhando; a suplantação da ânsia permanente de obter reconhecimento;
a compreensão das frases destrutivas e adjetivos pejorativos transmitidos através das gerações;
a percepção das expectativas paternas refletidas na escolha do duplista; a eliminação da dificuldade de sentir gratidão pela oportunidade da ressoma; a revisão do vocabulário doméstico; a elaboração do dicionário afetivo pessoal; a reavaliação de antigos hábitos e atitudes arraigadas da rotina doméstica; o entendimento da vantagem evolutiva trazida pela nulificação da infância;
o aprendizado afetivo através da maternidade e da convivência sadia com os pré-humanos; o rompimento da tradição da violência com os filhos; a ruptura do desamor transgeracional; a implantação da prática do contato físico afetivo nas relações familiares; a estruturação da autestima; a reconstrução do ser; a descoberta da vida sem violência; a mudança da postura corporal; o autoditatismo intelectual contornando o isolamento geográfico; os contatos externos sadios; a leitura libertadora; a educação formal transformadora; a tares nas relações familiares; a reprogramação de
vida; o planejamento financeiro; a assunção da proéxis; o sentimento extraordinário de liberdade
oriundo do perdão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a percepção do
amparo extrafísico recebido; o reconhecimento do assédio extrafísico favorecendo as agressões;
a retrossenha proexológica nosográfica; a psicosfera reativa; a compreensão da multiexistencialidade favorecendo o perdão ao agressor e o posicionamento antivitimização; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tenepes auxiliando na assistência nuclear; as projeções conscientes (PCs) enquanto ferramenta de autevolução; as retrocognições esclarecedoras dos
laços consanguíneos e da responsabilidade familiar.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo coragem-resiliência impulsionando a vontade de melhorar; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial.
Principiologia: o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da ação e reação; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio da convivialidade sadia.
Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a reação
firme, determinada e assistencial.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da autossuperação evolutiva;
a teoria da coerência; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução consciencial
em grupo; a teoria de o menos doente assistir o mais doente; a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da reeducação consciencial continuada; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação da
perda de oportunidades evolutivas; a técnica de Alexander, criada pelo ator australiano Frederick
Mathias Alexander (1869–1955); a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da tarefa
energética pessoal (tenepes); a técnica da escrita terapêutica.
Voluntariologia: o voluntariado em Organizações Não-Governamentais (ONGs) de
proteção animal possibilitando o exercício restaurador de dar e receber afeto; o voluntariado em
instituições de assistência social ampliando a interassistencialidade e favorecendo a conduta heterocêntrica; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) promovendo o desenvolvimento consciencial.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito acelerador evolutivo da revisão da postura vitimizadora; o efeito
da autodeterminação consciencial na tomada das rédeas do próprio destino evolutivo.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do autenfrentamento lúcido; as neossinapses adquiridas por meio do exercício contínuo de autenfrentamento.
Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação emocional.
Enumerologia: a superação do abandono afetivo; a superação da autovitimização; a superação da autopiedade; a superação da passividade estagnadora; a superação do passado infeliz;
a superação da dramaticidade; a superação dos trafares intrafamiliares.
Binomiologia: o binômio autodesassédio–desassédio intrafamiliar; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio esclarecimento–desassédio
mentalsomático.
Interaciologia: a interação intrafamiliar algoz-vítima; a interação vivências-interpretações; a interação trafor-construtividade; a interação autodesassédio-autossuperação.
Crescendologia: o crescendo autoconhecimento-autorreciclagem-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio autenfrentamento-persistência-autossuperação; o trinômio
autorreflexão-autorreciclagem-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-realização-autossuperação; o polinômio
autodiscernimento-compreensão-autocura-reconciliação; a superação frente ao polinômio intrafamiliar assédio moral–assédio psicológico–assédio físico–assédio mental.
Antagonismologia: o antagonismo interassistência universalista / assédio intrafamiliar.
Paradoxologia: o paradoxo de as dificuldades de ontem poderem facilitar as realizações de hoje; o paradoxo de aprender com os maus exemplos; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia; a lei da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a decidofilia; a reciclofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação da passadofobia; a erradicação da autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome de Polyanna; a superação da síndrome de Cinderela; a evitação da síndrome do estrangeiro (SEST); o combate permanente à síndrome da autovitimização;
a eliminação da síndrome do bonzinho; a evitação da síndrome do impostor; a supressão da síndrome da subestimação.
Maniologia: a evitação da mania de agradar; a superação da fracassomania; a eliminação
da mania de vitimização; o fim da autassediomania.
Mitologia: a desconstrução do mito de os filhos serem propriedade dos pais; o mito de
o afeto dos pais ser responsável pela deseducação dos filhos; o mito da evolução sem esforço.
Holotecologia: a convivioteca; a educacioteca; a pensenoteca; a biblioteca; a recicloteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Pensenologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin
determinada; a personalidade decidida; a conscin macrossômata; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o cuidador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o 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 cuidadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens grupopensenologus; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desassediator; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação precoce do assédio intrafamiliar = a recuperação desdramatizada do autequilíbrio holossomático e harmonia convivial, desde a infância, ante situações
patológicas familiares; autossuperação tardia do assédio intrafamiliar = a recuperação desdramatizada do autequíbrio e harmonia convivial, na adultidade, após longo estágio de vitimização decorrente de eventos de desarmonia familiar.
Culturologia: a superação da cultura do coitadismo; a cultura da coragem evolutiva;
a cultura proexológica; a cultura da harmonia familiar; a cultura da demonstração de afeto intrafamiliar; a cultura da Interassistenciologia Multidimensional; a cultura da autossuperação
evolutiva.
Terapeuticologia. Eis, em ordem lógica, 4 aspectos importantes para a consideração da
conscin determinada à reciclagem e à suplantação das mágoas intrafamiliares:
1. Autopesquisa: identificar a origem de cada ressentimento guardado.
2. Admissão: reconhecer a necessidade de mudar a visão sobre os desentendimentos
e mágoas do passado, assumindo a parcela pessoal de responsabilidade.
3. Enfrentamento: potencializar a vontade pessoal para enfrentar as mudanças necessárias nas interações familiares.
4. Solucionática: focar na solução e priorizar as ações conciliatórias.
Antivitimização. Para o intermissivista, o entendimento da responsabilidade perante
a alternância dos papéis de vítima e algoz é a força motivadora para o empreendimento de esquecer o egão e focar na interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autossuperação do assédio intrafamiliar, indicados para
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodeterminação recexológica: Autossuperaciologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
09. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.
12. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
13. Síndrome do abandono parental: Anticonviviologia; Nosográfico.
14. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.
15. Violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.

A AUTODETERMINAÇÃO EM DESDRAMATIZAR OS ABUSOS SOFRIDOS NO AMBIENTE FAMILIAR E TORNAR-SE
RESILIENTE ÀS ADVERSIDADES É ATITUDE EXEMPLARISTA E IMPRESCINDÍVEL À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza e preserva mágoas inúteis de
dificuldades passadas e acontecimentos familiares antigos? Já consegue enxergá-los como oportunidades de autofortalecimento para o presente e futuro?
Filmografia Específica:
1. Meu Malvado Favorito. Título Original: Despicable Me. País: EUA. Data: 2010. Duração: 95 min. Gênero: Animação. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Pierre Coffin, & Chris Renaud. Elenco: Steve Carell; Jason Segel; Russel Brand; Julie Andrews; Will Arnett;
Kristen Wiig; Miranda Cosgrove; Dana Gaier; & Elsie Fisher. Produção: Chris Meledandri; John Cohen; & Janet Healy.
Roteiro: Cinco Paul; Ken Daurio; & Sergio Pablos. Direção de arte: Eric Guillon. Música: Heitor Pereira; & Parrell
Williams. Edição: Gregory Perler; & Pan Ziegenhagen. Distribuidora: Universal Pictures. Sinopse: A pirâmide de Gizé
foi roubada, sendo substituída pela imensa réplica a gás. O feito é considerado o roubo do século, e mexe com o orgulho
de Gru (Steve Carell). Desejando realizar algo ainda mais impressionante, ele planeja o roubo da Lua. Para tanto conta
com a ajuda dos mínions, seres amarelados atuando enquanto ajudantes, e do Dr. Nefario (Russell Brand), cientista. Mas
para realizar o roubo precisará tirar de Vetor (Jason Segel), o ladrão da pirâmide, o raio diminuidor de todos os alvos. Sem
conseguir invadir a fortaleza de Vetor, Gru encontra o plano perfeito quando vê as 3 órfãs Margo (Miranda Cosgrove),
Agnes (Elsie Fisher) e Edith (Dana Gaier) entrarem no local para vender biscoitos. Ele então vai ao orfanato e resolve
adotá-las. Só não esperava, aos poucos, afeiçoar-se às irmãs.
Bibliografia Específica:
1. Hirigoyen, Marie-France; Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano (Le Harcèlement Moral);
trad. Maria Helena Kühner; 1 Vol.; 224 p.; 3 partes; 12 seções; 54 subseções; Vol. 1; 1 citação; 42 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; Editora Bertrand Brasil Ltda; São Cristóvão, RJ; 2014; páginas 9 a 16, 19, 20 e 47 a 61.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 120.
3. Weil, Pierre; & Tompakow, Roland; O Corpo Fala; 1 Vol.; 292 p.; 2 partes; 17 caps.; Vol. 1; 294 ilus.; 45
tabs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 29a Ed.; Editora Vozes Ltda; Petrópolis, RJ; 1986; páginas 25 a 37 e 271 a 274.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO EMOCIONALISMO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do emocionalismo é o processo no qual a conscin, homem ou mulher, analisa, reconhece, reflete, reestrutura, regula, flexibiliza e dosa as emoções, priorizando os sentimentos elevados, visando o equilíbrio autopensênico e a interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo emocional provém do idioma Francês, émotion, “perturbação moral”, derivado de émouvoir,
e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Surgiu em 1922.
Sinonimologia: 1. Ultrapassagem do emocionalismo. 2. Autossuperação da conflitividade emocional. 3. Regulação emocional. 4. Transposição pessoal do sentimentalismo. 5. Reciclagem do temperamento emotivo. 6. Autossuperação do desequilíbrio psicossomático. 7. Recin
das emoções.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do emocionalismo, autossuperação básica do emocionalismo e autossuperação avançada do emocionalismo são neologismos
técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Autopreservação do emocionalismo. 2. Preservação da emotividade.
3. Conservação do temperamento emocional. 4. Apreço pela emotividade. 5. Acomodação ao
desequilíbrio emocional. 6. Estima pela performance sentimental. 7. Autorrepressão emocional.
Estrangeirismologia: o Autorreflexarium; o know-how conquistado; o curriculum vitae
cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortopensenidade: desintoxicante emocional. Autossuperação emotiva: autorganização. Sentimento: emoção racional. Metapensene: domínio emocional. Autossuperação emocional: autoconsciência.
Citaciologia: – A razão nasce da emoção e vive da sua morte (Henri Paul Hyacinthe
Wallon, 1879–1962).
Ortopensatologia: – “Emoções. Não se foge das próprias emoções, o mais inteligente
é dosar os seus efeitos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoconhecimento psicossomático; o holopensene pessoal da autassistencialidade mentalsomática; o holopensene pessoal da racionalidade cosmoética; o autodomínio dos pensenes; o holopensene da Autoconsciencioterapia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene interassistencial; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autossuperação do emocionalismo; a análise e o entendimento das próprias
emoções; as sensações de emotividade incômodas no soma; a aceitação, validação, restruturação
cognitiva e gerenciamento da fisiologia das emoções pela autopesquisa; a identificação e reestruturação dos esquemas cognitivos autolimitantes; a acalmia íntima para a reorganização psicossomática; o desafio da autopacificação gradativa; os sinais pessoais dos autocritérios para a discriminação emocional; a autotransposição das impulsividades sustentando a superação da emotivi-
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dade; a terapia cognitiva comportamental; a autogestão emocional a partir da Consciencioterapia;
a autoconscienciometria contínua na análise dos fatos e parafatos; a autogestão das emoções exacerbadas, catastróficas, dominadoras; a eliminação das paixões; o discernimento autocrítico permanente visando à autogestão da emotividade; a criteriometria dos emocionalismos; a racionalidade enquanto primoprioridade, colocada acima da emoção; a estratégia de sobrepairar o momento grave na busca de isenção e equilíbrio; a superação dos gargalos evolutivos; a terapêutica do
comportamento desequilibrado; o autodesassédio permitindo a ampliação da autoconsciencialidade na reeducação psicossomática; as desdramatizações ampliando a lucidez; a sensatez melhorando as autodecisões; a autocapacitação e flexibilização emocional; o calculismo cosmoético aplicado na cotidianidade objetivando a vitória sobre o emocionalismo; a conquista do predomínio dos
sentimentos elevados; a autorganização consciencial; a faculdade de avaliar as realidades sensatamente com base na inteligência evolutiva; o primado evoluído do mentalsoma.
Parafatologia: as cicatrizes psicossomáticas; as reações emocionais acarretando consequências energéticas; as emoções dificultando o autodesenvolvimento parapsíquico; os condicionamentos emocionais intrafísicos refletidos nas reações extrafísicas da conscin; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; os desbloqueios psicossomáticos a partir da eliminação dos
emocionalismos; as autossuperações promovendo resiliência paraperceptiva; as autocompensações bioenergéticas contribuindo para a lucidez no enfrentamento do emocionalismo diário; o uso
da sinalética energética e parapsíquica pessoal no controle emocional; a prontidão energética;
a autoconscientização multidimensional (AM) e a lucidez na mediação dos conflitos; as recins
promovendo reeducação no diagnóstico paraperceptivo das emoções; a importância da assim-desassim e das iscagens interconscienciais lúcidas; a prática diária da tenepes auxiliando na autocognição paraperceptiva; o paradesassédio por meio da aceitação, validação e reestruturação cognitiva; a assunção do parapsiquismo intelectual pela cognição; a predominância da força da paragenética pessoal sobre a ativação das emoções; a superação de doença automimética pluriexistencial alimentada pelas emoções; as auto e heterorretratações multidimensionais ocorridas a partir
do curso Programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a conexão com as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreeducação psicossomática–autorreeducação cognitiva; o sinergismo reorganização pensênica–ajuste psicossomático; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo da autorganização permanente; o sinergismo catalítico
evolutivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD) aplicado às próprias interpretações dos fatos e parafatos; o princípio profilático de pensenizar antes de agir; o princípio da espiral evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de conduta parassocial.
Teoriologia: a teoria da Higiene Consciencial; a teoria holossomática; a teoria da saúde integral; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da autochecagem contínua do emocionalismo; as técnicas cognitivo-comportamentais no desenvolvimento de habilidades metacognitivas; as técnicas de desenvolvimento de habilidades sociais; as técnicas de mediação de conflitos; a técnica da recéxis;
a técnica da recin; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV).
Voluntariologia: os desafios do voluntariado conscienciológico contribuindo na autogestão da emoção.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-
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terapia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio
Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito em ricochete das ações humanas; os efeitos colaterais das palavras; o efeito evolutivo da autopesquisa; o efeito abrasivo do autoconflito; os efeitos dos enfrentamentos maduros nas autorreciclagens existenciais frequentes; o efeito compassivo da interassistência.
Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de
neossinapses; a flexibilidade cognitiva contribuindo para a formação de neossinapses; as neossinapses geradas pelas neoinformações; as neossinapses paraterapêuticas.
Ciclologia: o ciclo nosográfico de sustentação das emoções patológicas no dia a dia;
o ciclo evolutivo da autorreeducação cognitiva; o ciclo autopesquisístico dando início às recins;
o ciclo aceitaçãovalidaçãorestruturação cognitivasuperação; o ciclo de resolução de problemas.
Enumerologia: a reflexão acerca das emoções; a reanálise das emoções; a reorganização das emoções; a reestruturação das emoções; a reflexibilização das emoções; a redosificação
das emoções; a reciclagem das emoções.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio patológico
emoção-comoção; o binômio consciencioterapia-recin; o binômio ortopensenidade-resolutividade; o binômio inteligência interpessoal–habilidades sociais; o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação pensamento-emoção; a interação emoção-sentimento; a interação Paragenética-Genética-Mesologia; a interação autorreflexão retilínea–autodesperticidade
consciencial.
Crescendologia: o crescendo vontade-determinação-autossuperação; o crescendo das
autossuperações psicossomáticas; o crescendo evolutivo emoção primáriasentimento elevado;
o crescendo evolutivo paciência-emoção–paciência-raciocínio.
Trinomiologia: o trinômio autodisciplina-autorreeducação-autossuperação; o trinômio
autanálise-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio autoconflitividade-autodesequilíbrioemocionalidade; o trinômio dos megapoderes conscienciais vontade-intencionalidade-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio vivenciar-pesquisar-refletir-reestruturar-superar; o polinômio pesquisístico captação-reflexão-cognição-superação.
Antagonismologia: o antagonismo psicossoma / mentalssoma; o antagonismo apego
/ desapego; o antagonismo emoções efêmeras / sentimentos elevados; o antagonismo ações impulsivas / atitudes refletidas.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a reeducaciocracia; a cosmoeticocracia;
a despertocracia; a evoluciocracia; a serenocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autossuperações; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a superaciofilia; a pesquisofilia; a experimentofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da robotização consciencial; a síndrome da indisciplina autopensênica; a insegurança cognitiva na síndrome da apriorismose; o descarte da síndrome do ansiosismo; a remoção da síndrome do perfeccionismo;
a superação da síndrome da procrastinação.
Maniologia: a autocorrupciomania; a apriorismomania; o combate à mania do exagero.
Mitologia: o mito de o controle emocional ser sinônimo de robotização.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a logicoteca; a analiticoteca; a criticoteca; a argumentoteca; a intelectoteca.
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autorreeducaciologia; a Ortopensenologia; a Autoconscienciologia; a Homeostaticologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Etologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin autorrealinhada; a conscin autorreeducadora; 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 mentalsomaticus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação básica do emocionalismo = a evidenciada na autorganização mentalsomática sobrepondo às imaturidades emocionais, de modo ainda circunscrito aos
interesses pessoais; autossuperação avançada do emocionalismo = a evidenciada na autorganização mentalsomática sobrepondo às imaturidades emocionais objetivando, a tares interassistencial
cosmoética.
Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade; a cultura da reciclagem; a cultura da
interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autossuperação do emocionalismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Análise de ideias: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO EMOCIONALISMO EXIGE CORAGEM DA CONSCIN PARA RECONHECER, REFLETIR E DOSAR AS EMOÇÕES, CONQUISTANDO A ACALMIA ÍNTIMA,
PILAR DA MENTALSOMATICIDADE COSMOVISIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma refletir sobre os males do emocionalismo? Já constatou a existência de emoções exageradas nas próprias manifestações diárias?
Bibliografia Específica:
1. Leboeuf, Henri; Cosmovisão no Voluntariado Conscienciológico; Artigo; II Jornada de Administração
Conscienciológica; São Paulo, SP; 12-15.10.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 14 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2006; páginas 78 a 87.
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 578.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO FANATISMO FUTEBOLÍSTICO
(AUTOSSUPERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do fanatismo futebolístico é o ato ou efeito de a conscin,
homem ou mulher, eliminar, extinguir, remover, sobrelevar, sobrepujar, transpor, ultrapassar e livrar-se da condição pessoal de fã, fanática ou apaixonada pelo futebol, por intermédio de reciclagens existenciais (recéxis) e intraconscienciais (recins) efetivas e pró-evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O termo
fanático procede também do idioma Latim, fanaticus, “inspirado por uma divindade”; “entusiasmado; exaltado”. Surgiu no Século XVIII. 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”. A palavra fanatismo apareceu no mesmo Século XVIII. O vocábulo futebol vem
do idioma Inglês, football, adaptação de foot-ball, “jogo de bola praticado com os pés”, derivado
de foot, “pé” e ball, “bola”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorreciclagem do fanatismo futebolístico. 2. Descarte pessoal do
fanatismo futebolístico. 3. Auteliminação da obsessão futebolística. 4. Autextinção da paixão pelo futebol. 5. Autolibertação da pensenidade centrada no futebol. 6. Autorremoção da manifestação exacerbada pelo futebol.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo futebol: futebol-arte; futebolês; futebolismo; futebolista; futebolística; futebolístico; futebol-soçaite; pós-futebol.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do fanatismo futebolístico, miniautossuperação do fanatismo futebolístico e maxiautossuperação do fanatismo futebolístico são
neologismos técnicos da Autossuperaciologia.
Antonimologia: 01. Automanutenção do fanatismo futebolístico. 02. Fossilização do
fanatismo futebolístico. 03. Autopreservação da paixão futebolística. 04. Exaltação da idolatria
futebolística. 05. Autapego ao futebol. 06. Estima pessoal pelo futebol. 07. Estagnação na pensenidade centrada no futebol. 08. Automonoideísmo futebolístico. 09. Autodileção futebolística
exacerbada. 10. Subjugação pela massa de torcedores do futebol.
Estrangeirismologia: a reciclagem da paixão pelo football, soccer, balompié, futbol ou
calcio; a remoção dos derbies da vida; a extinção da manifestação como hooligan, ultra, tifosi,
barra brava ou hincha fanático; a saída da fanaticada, afición, hinchada ou tifo; a fossilização do
aguante ao time.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática das prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Todo fanatismo enceguece. Fanatismo subumaniza humanos. Fanatismo é escravidão. Fanatismo: sono
dogmático. Fanatismo: megabarbárie remanescente. Time: minha religião. Futebol é paixão.
Citaciologia: – Para ser torcedor você tem que amar um time e odiar outro (Roberto
Perfumo, 1942–2016).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Fanatismo. O fanatismo é o irmão gêmeo da hipocrisia”. “O fanatismo é o rei dos
idiotismos culturais em qualquer Nação”.
2. “Futebol. O futebol é o agente Biotônico Fontoura do povo brasileiro”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autossuperaciologia; os ortopensenes; a busca
pela ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da autossuperação
evolutiva; a autossuperação da pressão holopensênica da torcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene doméstico carregado pelo fanatismo futebolístico; os patopensenes futebolísticos; a patopensenidade; os contrapensenes do torcedor; a contrapensenidade; o holopensene psicossomático da torcida; o holopensene pessoal da autossuperação cosmoética da violência futebolística; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene das neoverpons, do
paradigma consciencial e da tares substituindo o holopensene do fanatismo pelo futebol; a eliminação da pensenização centrada no futebol favorecendo o autodesenvolvimento evolutivo e a interassistencialidade.
Fatologia: a autossuperação do fanatismo futebolístico; o banimento do orgulho de ser
torcedor; a abolição da competitividade; a eliminação das humilhações futebolísticas; a fossilização da terminologia futebolística no dicionário pessoal; a troca dos debates futebolísticos improdutivos por debates pró-evolutivos; a supressão da conivência com as patologias associadas ao futebol; o futebol como oportunidade de vida; o futebol como fuga da realidade; o amor deslocado
pelo país em época de Copa do Mundo; o futebol como questão de Estado; o fanatismo da multidão de torcedores; as fanáticas torcidas organizadas de futebol; o fanatismo pela torcida; a violência no futebol; o revivalismo doentio no futebol dos antigos jogos violentos; o assédio como parte
do folclore futebolístico; os insultos nos estádios; os gritos e cantos da torcida qual gritos de guerras; o vício pela adrenalina; o ansiosismo do fã querendo demostrar ser o mais fanático; a vitimização do fã pensando estarem todos contra o time; as loucuras feitas pelo time; o jogo de futebol
vivenciado como sendo “vida ou morte”; o autassédio antes e durante o jogo; os horários do futebol vivenciados como “momentos sagrados”; a falsa e efêmera sensação de felicidade pela vitória
do time; a extrema tristeza pela derrota no jogo de futebol; a depressão pós-futebol; a frustrada
carreira futebolística do pai transmitida ao filho; a condição do neonato já candidato a torcedor do
time familiar; o assédio intrafamiliar ao não torcer por determinado time ou não gostar de futebol;
a pressão familiar para a escolha da carreira futebolística como crença de “salvação” socioeconômica; as famílias brigando nos jogos infantis de futebol; a ação anticosmoética da compra e venda
de jogadores; o preconceito ao colega de trabalho avesso ao futebol; as doenças somáticas geradas a partir dos jogos de futebol; a mudança da manifestação instintiva fanática para o discernimento autocrítico; a remoção das idolatrias futebolísticas; o ato de livrar-se dos bagulhos energéticos futebolísticos; a eliminação da adoração aos símbolos, cores e arte futebolísticos; a autossuperação do porão consciencial; a identificação e autossuperação das afinidades atravancadoras
e baratrosféricas junto a determinadas conscins; a convivialidade sadia favorecendo a saúde holossomática; a priorização da dupla evolutiva (DE); a substituição das horas dedicadas ao futebol
pelo estudo conscienciológico; a troca das viagens seguindo o time pela itinerância conscienciológica; o sobrepairamento perante o assédio futebolístico; as prioridades evolutivas; a autassunção
de neovalores evolutivos; a assunção da proéxis; a autopacificação.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a afinização com
os amparadores extrafísicos permitida pela autossuperação do fanatismo futebolístico; o parabanho energético indicando escolhas sadias na modificação de comportamentos; a mudança para
melhor nas energias conscienciais (ECs); a ressaca energética pós-futebol; a psicosfera pessoal
carregada de consciexes fanáticas pelo futebol gerando paraclima patológico; as semipossessões
malignas associadas ao futebol; o emprego sadio das energias; a externalização de energias afetivas às consciências fanáticas pelo futebol; a assistência à paraplateia de torcedores; o domínio lúcido do psicossoma através do mentalsoma; as interprisões grupocármicas, multiexistenciais
e plurisseculares; as autorrecins colaborando com a reurbex dos bolsões futebolísticos; as projeções conscientes (PCs) assistenciais enquanto ferramenta de autevolução; a superação de doença
automimética multiexistencial alimentada pelo fanatismo; o autodesenvolvimento parapsíquico
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dificultada pelo fanatismo; os fenômenos parapsíquicos auxiliando a reciclagem pessoal; o autorresgate da procedência extrafísica; o acesso aos aprendizados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a conexão com as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo anticompetitividade-megafraternismo; o sinergismo desassediador resultante das autorreciclagens; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis.
Principiologia: o princípio da autodesassedialidade indo no contrafluxo da massa impensante alienante; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da restauração
grupocármica; o princípio cosmoético da economia de males; o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da descrença (PD) extinguindo as idolatrias; o princípio da autossuperação evolutiva; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: a eliminação dos códigos tácitos do futebol; a criação do código pessoal
de Cosmoética (CPC) propiciando a libertação da paixão pelo futebol; a aplicação do código pessoal de prioridades evolutivas; o código duplista de Cosmoética (CDC) priorizando atividades
homeostáticas para o casal.
Teoriologia: a teoria da zona de conforto patológica; a teoria da extinção das manifestações de homem-bicho no curso da evolução consciencial; a teoria da recuperação dos cons;
a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da dupla
evolutiva; a técnica do antibagulhismo energético auxiliando no descarte dos objetos futebolísticos; a técnica da desdramatização emocional produzindo o autodiscernimento nas interrelações;
a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas de futebol e de torcedor; a técnica de
autorreflexão de 5 horas; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica da invéxis
enquanto medida profilática aos fanatismos.
Voluntariologia: a saída do voluntariado na torcida organizada; o desligamento do
voluntariado no clube; o voluntariado em instituições de assistência social; o voluntariado
conscienciológico propulsor das autossuperações evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio
Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos do autofanatismo futebolístico no holopensene da Socin Patológica; os efeitos do holopensene da paixão futebolística; os efeitos colaterais das palavras; o efeito
da mudança das companhias e paracompanhias; o efeito do exemplarismo pessoal estimulando,
promovendo e reforçando a reciclagem das posturas bélicas de conscins e consciexes; o efeito halo dos neovalores, neoposturas e neocondutas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses libertadoras próprias das deslavagens subcerebrais; as neossinapses criadas pela melhoria das relações afetivas; as neossinapses evolutivas prevalecendo sobre as retrossinapses bélicas; as neossinapses da coexistência pacífica; as
neossinapses do CI.
Ciclologia: a eliminação do ciclo nosográfico de autossustentação do fanatismo futebolístico no dia a dia; o ciclo rever-avaliar-modificar as posturas pessoais; o rompimento do ciclo
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de interprisões grupocármicas geradas pelo futebol; o ciclo de autorreflexões desassediadoras;
o ciclo das reciclagens pró-evolutivas.
Enumerologia: a reciclagem da dedicação ao futebol; a reciclagem do apego aos besteiróis futebolísticos; a reciclagem dos surtos emocionais durante os jogos de futebol; a reciclagem
das prioridades antievolutivas; a reciclagem dos ódios futebolísticos; a reciclagem das paixões;
a reciclagem da automanifestações violentas associadas ao futebol.
Binomiologia: o binômio nosográfico competitividade no futebol–belicismo; o binômio
patológico ganhar-assediar; o binômio interassedialidade–cegueira evolutiva; o binômio time
preferido–identidade pessoal; o binômio admiração-discordância aplicado à autossuperação da
condição de fã no futebol; o binômio Recexologia-Recinologia; o binômio mesologiagrupocarma enquanto influenciadores da cultura futebolística pessoal; o binômio antibagulhismo
futebolístico–base física otimizada; o binômio firmeza decisória–constância executiva.
Interaciologia: a interação ídolo-fã-time futebolísticos; a interação recuperação de
cons–extinção do autofanatismo futebolístico; a interação exemplarista com os grupos futebolísticos; a interação autanálise-autenfrentamento-autossuperação; a interação autopesquisa constante–autorrenovações infindáveis; a interação autorreflexão retilínea–autodesperticidade consciencial.
Crescendologia: o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo recéxis do fanatismo futebolístico–recin do fanatismo futebolístico–interassistência a fanáticos pelo futebol; o crescendo afetividade deslocada–maxifraternidade; o crescendo fechadismo
consciencial–abertismo consciencial; o crescendo violência futebolística–eliminação do fanatismo futebolístico–pacifismo; o crescendo líder de torcida anticosmoético–líder interassistencial
cosmoético; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo monovisão futebolística–cosmovisão; o crescendo vontade-determinação-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio belicismo-futebol-antissomática; o bloqueio da razão pelo
trinômio exaltação-paixão-fanatismo; o trinômio autoconflitividade-autodesequilíbrio-emocionalidade; o trinômio posicionamento–intenção cosmoética–recomposição; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio preconceito-intolerância-violência-belicismo; o polinômio
toxicomania-riscomania-sexomania-tabagismo-alcoolismo-belicismo enquanto manifestações
comportamentais associadas ao futebol; a superação do polinômio patológico carência-competição-autoconflito-interprisão; o polinômio sobrepujamento-remoção-acerto-sobrepairamento.
Antagonismologia: o antagonismo autonomia / idolatria; o antagonismo fanatismo
/ abertismo consciencial; o antagonismo pessoa sensata / torcedor fanático; o antagonismo edificação conscienciocêntrica / estádio de futebol; o antagonismo cultura de não-violência / cultura
da violência futebolística; o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo competição assediadora / intercooperação assistencial.
Paradoxologia: o paradoxo do esporte coletivo individualista; o paradoxo da falsa modéstia; o paradoxo de a aparente autossuficiência esconder grande carência afetiva; o paradoxo
de pessoas bélicas poderem ser solidárias; o paradoxo de o ambiente violento como o do futebol
poder ser a melhor oportunidade para a consciência bélica evoluir; o paradoxo de a lealdade ao
time ser deslealdade à própria consciência; o paradoxo de ser necessário aceitar o processo futebolístico em prol da interassistência; o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si
mesma melhor compreende os outros; o paradoxo de perdas necessárias poderem ser ganhos
evolutivos.
Politicologia: a eliminação da mafiocracia; a reciclagem da autocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis nacionais sobre torcidas organizadas; as leis internacionais sobre
torcidas organizadas; a falta de clareza nas leis do futebol; a eliminação da lei de talião; a supressão da lei do mais forte; a lei do maior esforço aplicada às reciclagens pessoais; a lei da convivência pacífica na conquista de novo patamar evolutivo.
Filiologia: a autorreciclofilia; a evoluciofilia; a priorofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia;
a conviviofilia; a sociofilia; a harmoniofilia; o pacifismofilia.
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Fobiologia: a eliminação da homofobia; a autossuperação da xenofobia; o medo de desagradar; a disposofobia; a atazagorafobia; a autofobia; a neofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a autossuperação
da síndrome de Gabriela; a libertação da síndrome “Maria vai com as outras”; a evitação da síndrome do ostracismo; a supressão da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a abolição
da síndrome da patopensenidade; o banimento da síndrome da imaturidade consciencial; a extinção síndrome do porão consciencial; o apagamento da síndrome da autovitimização acelerando
as autorreciclagens; a evitação da síndrome da despriorização.
Maniologia: a riscomania; a egomania; a mania de querer ser melhor se comparado aos
outros; a megalomania; a idolomania; a autocorrupciomania; as manias para ter “boa sorte” no
jogo e / ou dar “azar” ao outro time.
Mitologia: o mito de o torcedor ser responsável pelo resultado do jogo; o mito de o futebol ser reflexo da Sociedade; o mito do fanatismo e violência futebolística ter relação com o nível socioeconômico pessoal; o mito “no passado isto não acontecia”; o mito do futebol pacífico.
Holotecologia: a recicloteca; a prioroteca; a convivioteca; a socioteca; a interassistencioteca; a proexoteca; a grupocarmoteca; a pacificoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Belicosologia; a Autodiscernimentologia;
a Priorologia; a Homeostaticologia; a Reeducaciologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Grupocarmologia; a Pacifismologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin podálica; a conscin baratrosférica; a dupla ídolo humano–idólatra; a conscin autocrítica; a conscin reciclante do temperamento bélico; a conscin anticompetitiva; a conscin semperaprendente; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin pacificadora; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: a multidão de fanáticos pelo futebol; o apaixonado por futebol; o torcedor fanático; o fanático; o fã; o futebolista; o responsável pelo fã-clube; o integrante do fã-clube;
o líder da torcida; o guia amaurótico; o formador de fanáticos; o fazedor de cabeças; o vencedor
malicioso; o riscomaníaco; o encolhedor da consciencialidade; o assediador; o assediado; o voluntário; o agente retrocognitor; o autossuperador; o ex-belicista; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o conscienciólogo; o parapercepciologista; o projetor consciente; o pesquisador; o homem de ação; o reconciliador.
Femininologia: a multidão de fanáticas pelo futebol; a apaixonada por futebol; a torcedora fanática; a fanática; a fã; a futebolista; a responsável pelo fã-clube; a integrante do fã-clube;
a líder da torcida; a guia amaurótica; a formadora de fanáticos; a fazedora de cabeças; a vencedora maliciosa; a riscomaníaca; a encolhedora da consciencialidade; a assediadora; a assediada;
a voluntária; a agente retrocognitora; a autossuperadora; a ex-belicista; a pré-serenona vulgar;
a acoplamentista; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a consciencióloga; a parapercepciologista; a projetora consciente; a pesquisadora; a mulher de ação; a reconciliadora.
Hominologia: o Homo sapiens podalis; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conviviolo-
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gus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens pacificus;
o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação do fanatismo futebolístico = a evidenciada na autoconscientização sobre as patologias associadas ao futebol e no pensamento sobre a futura saída do
ambiente futebolístico; maxiautossuperação do fanatismo futebolístico = a evidenciada na maxidissidência do futebol pela reestruturação holopensênica pessoal.
Culturologia: o futebol na condição de idiotismo cultural; a reciclagem da cultura machista; a extinção da cultura da idolatria; a autossuperação da cultura da torcida; a cultura da
autossuperação evolutiva consciencial; a cultura da anticompetitividade; a cultura da Priorologia; a cultura de paz; a cultura da convivialidade sadia; a cultura do exemplarismo cosmoético.
Autorreeducaciologia. Sob a ótica da Autorreciclologia, eis, por exemplo, em ordem
funcional, 9 ações, condutas ou posturas da conscin autoconsciente capazes de alavancar e / ou
potencializar os esforços na conquista da mudança íntima do fanatismo pelo futebol:
1. Autopesquisa: constatar o padrão autopensênico homeostático de referência e comparar com a manifestação pessoal durante as atividades futebolísticas.
2. Admissão: perceber a condição de autofanatismo pelo futebol e / ou ambiente futebolístico acolhendo os traços pessoais sem dramatização, vitimização nem punição.
3. Autodiagnóstico: reconhecer a necessidade de mudar a autopensenidade e ações pessoais quanto ao futebol.
4. Autencaminhamento: definir as autoprioridades evolutivas (exemplos: dupla evolutiva, proéxis, tenepes e higiene consciencial), norteando a conduta pessoal pela coerência com
o CI pré-ressomático.
5. Planejamento: delinear as ações para estruturar e organizar a neomanifestação sadia,
a partir da elaboração do CPC, viabilizando a fase de recomposição existencial.
6. Ponderação: comparar as automanifestações antes e depois dos primeiros passos da
reciclagem e avaliar os ganhos pró-evolutivos alcançados.
7. Exemplarismo: adotar a teática da tares pelo autexemplo, fortalecendo a vontade
pessoal para a manutenção do neopatamar conquistado.
8. Respeito: exercer o paradireito perante a liberdade de manifestação e posicionamento
do elenco futebolístico.
9. Autocura: compreender a interassistência tarística ao modo de caminho para a libertação do fanatismo futebolístico.
Curiosologia. Sob a ótica da Contrapontologia, eis, 2 fatos dicotômicos mostrando o futebol como idiotismo cultural e como oportunidade evolutiva, respectivamente:
1. Negativo. No dia 16 de julho de 1950, o time de Uruguai vence a partida decisiva da
Copa do Mundo de Futebol por 2 x 1 ao time local Brasil, jogo posteriormente conhecido como
“o Maracanaço”. Depois disso, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) decidiu mudar
a cor dos uniformes da seleção, pois considerou isso ter gerado o azar e a derrota. Antes, o uniforme titular brasileiro era composto de camisa branca com gola azul e calções brancos, tendo sido
modificado para o utilizado até hoje, camisa amarela com gola verde e calções azuis. Além disso,
nos jornais os futebolistas brasileiros foram chamados de “traidores da pátria”.
2. Positivo. Em 2007, os apelos do futebolista Didier Yves Drogba Tébily (1978–),
nascido em Costa do Marfim (África), enquanto capitão da seleção e ídolo da nação, ajudaram
a pôr fim à guerra civil do país (2002–2007). O dia 3 de junho de 2007, reconhecendo o clima de
desconfiança ainda tomar conta das duas partes, Drogba pediu para disputar a partida contra Madagascar, válida pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, na capital dos rebeldes, a cidade de Bouaké. Na tribuna, o presidente Gbagbo sentava-se ao lado do ex-guerrilheiro Kigbafori
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Soro. Devido à participação pela paz na Costa do Marfim, Drogba está na lista das Cem Pessoas
mais Influentes do Mundo segundo a revista Time, de 2010.
Terapeuticologia. Conforme a Autossuperaciologia, a libertação da condição pessoal do
fanatismo pelo futebol é decorrente da conscin autolúcida quanto às próprias prioridades evolutivas, aplicadas com esforço, discernimento, fraternismo e interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autossuperação do fanatismo futebolístico, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
02. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Autossuperação da agressividade: Recexologia; Homeostático.
04. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autossuperação do orgulho: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
07. Cotejo esporte–atividade física: Somatologia; Neutro.
08. Critério de prioridade: Autodiscernimentologia; Neutro.
09. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
10. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
12. Mudança holopensênica: Recexologia; Neutro.
13. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
14. Reciclagem das posturas bélicas: Recinologia; Homeostático.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO FANATISMO FUTEBOLÍSTICO
EVIDENCIA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA FOCADA NAS AUTOPRIORIDADES PROEXOLÓGICAS,
IMPULSIONANDO NEOPATAMARES INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta autassédios e traços instintivos
devido ao fanatismo pelo futebol? Já pensou nos ganhos evolutivos passíveis de serem vivenciados a partir da reciclagem dessa paixão?
Filmografia Específica:
1. O Corintiano. País: Brasil. Data: 1966. Duração: 98 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Preto-e-Branco. Legendado: Sem Legenda (em DVD). Direção: Milton Amaral. Elenco: Amácio
Maszaropi; Elizabeth Marinho; Lucia Lambertini; Nicolau Guzzardi; Carlos Garcia; Roberto Pirillo; Leonor Pacheco; Roberto Orosco; Augusto Machado de Campos; & Xandó Batista. Produção: Amácio Mazzaropi. Desenho de Produção:
Tassara, Marcelo G.; Carvalho, J. G. Roteiro: Milton Amaral; Amácio Mazzaropi. Fotografia: Rudolf Icsey. Montagem:
Máximo Barro; Henrique Magalhães. Companhia: PAM Filmes. Sinopse: O Sr. Manuel é barbeiro fanático torcedor do
Corinthians, fazendo de tudo para torcer pelo time do coração, como a compra de todos os jornais das bancas quando esse
time perdeu, promessas malucas, orações, sofrimentos, xingamentos na arquibancada e até dar mais importância ao burro
de estimação quanto à família, por ser este de cores preto e branco. Além disso, ele vive tendo problemas com os vizinhos
palmeirenses e a própria família por conta de paixão pessoal descontrolada pela equipe. Insistia à filha parar de dançar balé, porque não era coisa de “moça direita” e para o filho abandonar o curso de Medicina para jogar no Corinthians.
2. Rudo e Cursi. Título Original: Rudo y Cursi. País: México. Data: 2008. Duração: 104 min. Gênero: Comédia, Drama. Idade (censura): Maiores 18. Idioma: Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês (em
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DVD). Direção: Carlos Caurón. Elenco: Gael García Bernal; Diego Luna; Guillermo Francella; Jessica Mass; Dolores
Heredia; Adriana Paz; Armando Hernández; & Joaquín Cosío. Produção: Alfonso Cuarón; Alejandro González Iñárritu;
Guillermo del Toro; & Frida Torresblanco. Roteiro: Carlos Cuarón. Fotografia: Adam Kimmel. Música: Leoncio Lara.
Montagem: Alex Rodríguez. Companhia: Cha Cha Cha Films; Canana Films; Universal Pictures; & Focus Features.
Sinopse: Rudo e Cursi acompanha a trajetória de dois irmãos largando a vida dura do campo para tentar a sorte no mundo
do futebol profissional. Embora compartilhem o desejo de construir a casa dos sonhos para a mãe, Beto e Tato vivem disputando 1 contra o outro, dentro e fora do campo, em relação de amor e ódio. A caminhada dos irmãos rumo ao sucesso
começa quando olheiro descobre casualmente o talento dos garotos. Tato, ainda nutrindo o sonho de se tornar cantor famoso, é o primeiro a se mudar para a cidade grande e a se transformar na estrela do Deportivo Amaranto, onde o estilo curioso de jogar o deixa conhecido como "Cursi". Beto assume o apelido de "Rudo" pelo temperamento pessoal, se sente traído, mas logo acaba se tornando o goleiro do Atlético Nopaleros. De repente, eles se veem dentro do universo de riqueza,
fama e mulheres maravilhosas. Com a autestima lá em cima, parecem ter deixado para trás as diferenças. Contudo, a trégua é de curta duração. Quando estão a ponto de transformar os próprios sonhos em realidade, os 2 irmãos trazem à tona
a rivalidade entre eles, além de terem a difícil tarefa de vencer os medos e limitações pessoais.
Bibliografia Específica:
1. Historia Viva; Redação; Especial Grandes Temas. Futebol; Revista; Ed. 49; Ano 2.014; São Paulo, SP;
S.D.; páginas 30 a 33.
2. Niemeyer, Aline; Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade; pref. Cristiane Ferraro; revisor
Laurentino Afonso; 120 p.; 2 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 62.
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 35 a 120.
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.; 2 a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 79, 461 e 668.
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 702 e 735.
Webgrafia Específica:
1. Lima, Arthur; Há Dez Anos, Drogba parava uma Guerra Civil na Costa do Marfim; Artigo; Alanbrado;
Revista; S. L.; S.D.; disponível em <http://www.alambrado.net/ha-dez-anos-drogba-parava-uma-guerra-civil-na-costa-domarfim/>; acesso em: 20.06.17; 16h18.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO HEDONISMO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do hedonismo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, identificar, reconhecer, admitir, minimizar e superar a condição de autengano ilusório
e amaurótico do prazer enquanto sentido de vida, a partir de investimentos na ampliação do autodiscernimento, autocognição, autocrítica e maturidade pessoal, resultando na reformulação e redirecionamento de valores, intenções, interesses e ações para o foco da autevolução e da interassistência e respectivos paradeveres intermissivos proéxicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar;
conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O termo hedonismo procede também do idioma Latim, hedonismus, “capacidade de ter prazer ou divertir-se”, derivado do idioma Grego, hedoné. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorreciclagem dos valores hedonísticos. 2. Suplantação pessoal
do hedonismo. 3. Autorreeducação quanto ao hedonismo. 4. Autorreperspectivação equilibrada
dos prazeres intrafísicos.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do hedonismo, miniautossuperação do hedonismo e maxiautossuperação do hedonismo são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Fortalecimento do hedonismo pessoal. 2. Vida dedicada aos prazeres intrafísicos. 3. Autossucumbência ao hedonismo. 4. Apologia ao hedonismo.
Estrangeirismologia: a ilusão do glamour do bon vivan; a equivocada repetição girls
just want to have fun; o tricky do you only live once (YOLO); o workaholism; a Wohlleben;
o equívoco do hakuna matata; o carpe diem evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
Coloquiologia: o ato de cair a ficha quanto ao sentido da vida; a experiência do só se
colhe o que se planta; o valor do antes tarde do que nunca; o paradigma consciencial enquanto
divisor de águas das reciclagens conscienciais.
Citaciologia. Eis 4 citações reflexivas, associadas ao tema: – Nenhum prazer é em si um
mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo maior número de males
que de prazeres (Epicuro, 341–270 a.e.c.). A maioria dos povos mede sua felicidade nos termos
da possessão física do prazer e do material. Poderiam ganhar algum objetivo visível com ajustes
no horizonte e assim poderiam ser felizes! (Helen Keller, 1880–1968). A alma triste nos prazeres
chora (Mateo Alemán, 1547–1615).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Autorrecexologia. A Autorrecexologia comprova que sem perdas não há ganhos:
os maus hábitos têm de ser substituídos por bons hábitos”.
2. “ oavidismo. O boavidismo é ficar enferrujando na insignificância perdendo o essencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do soerguimento; o holopensene da autevolução;
o holopensene da Autoconsciencioterapia; a evocação de conseneres sustentadoras do holopensene do hedonismo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os orto-
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pensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica; o holopensene da racionalidade; o holopensene da interassistencialidade.
Fatologia: a autossuperação do hedonismo; a substituição do hedonismo pelas atividades saudáveis e evolutivas; as diferentes manifestações do hedonismo; as expressões sutis do hedonismo; a diferenciação entre vida boa e boa vida; o distanciamento das amizades ociosas;
a quebra de vínculos estéreis; o redirecionamento de carreira; as motivações ignoradas por trás do
hedonismo; o entendimento da evitação dos desconfortos emocionais motivando o hedonismo;
a mudança de valores e interesses; a recuperação de cons; a importância dos prazeres saudáveis
vivenciados moderadamente; a correção de rota; a ação da bússola consciencial; a cientificidade
sem autocientificidade; as distorções cognitivas; o autengano; a carência afetiva; a carência sexual; a carência social; a fugacidade dos momentos de prazer; a força do padrão grupocármico hedonístico; a influência das propagandas e programas fúteis de TV estimulando o hedonismo; as ilusões juvenis; o alcoolismo frequentemente presente nos momentos dos encontros a 2 e em grupo;
os acumpliciamentos grupais reforçando os equívocos hedonísticos; a efemeridade do prazer dos
alucinógenos; as doenças e dessomas resultantes dos vícios por prazer; a robotização nos padrões
de lazer social; a boemia; as exigências sociais à participação em eventos vazios e improdutivos;
a frequência corriqueira ao barzinho; a balada entorpecedora; o porão consciencial manifesto na
adolescência; o equívoco da busca da felicidade através do hedonismo; a crise de crescimento;
o vazio existencial motivando a reflexão e reperspectivação da vida; a busca do sentido da vida;
o discernimento quanto à felicidade ser condição íntima, independentemente de fatores externos;
a importância do autoafeto; os investimentos na antivitimização; os cursos conscienciológicos
abrindo janelas de autodiscernimento; os achados autopesquisísticos; os grupos de apoio de tratamento; o grupo de recuperação Alcoólicos Anônimos (AA); o Centro de Valorização da Vida
(CVV); as doenças, perdas e traumas na condição de impactoterapia motivadora aos redirecionamentos de vida; a flexibilização epicurista do conceito de hedonismo voltado a prazeres mais nobres enquanto equilíbrio e serenidade; o sexo sadio, monogâmico, tido por expressão de amor
e complemento da vida a 2; a conduta de vida cosmoética; a autossuperação dos emocionalismos;
os valores mentaissomáticos; a priorização da interassistência; o prazer da produção gesconológica; os investimentos nas escolhas evolutivas; o equilíbrio entre prazer e responsabilidades evolutivas; o foco no completismo existencial; o projeto de vida elaborado na intrafisicalidade alinhado
à proéxis; a sensação de estar no prumo da proéxis; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) condizente com a preparação no Curso Intermissivo (CI).
Parafatologia: a prática disciplinada do estado vibracional (EV) profilático; os bloqueios energéticos advindos das posturas hedonistas; a paragenética; os acumpliciamentos e interprisões grupocármicas oriundas do hedonismo ao longo da seriéxis; a exacerbação do cardiochacra
e sexochacra; o hedonismo multidimensional, a exemplo do turismo extrafísico; as vivências extrafísicas baratrosféricas reforçando o padrão hedonístico; as pressões multidimensionais para
o enredamento da conscin no hedonismo; a libertação de interprisões grupocármicas; a assistência
ao bolsão conservantista das consréus hedonistas; o desenvolvimento do mentalsoma; a tenepes
enquanto recurso das auto e heterossuperações evolutivas; a atualização do holocarma; a experiência de quase-morte (EQM), redirecionadora dos valores pessoais; a percepção da multidimensionalidade; a autocomprovação da multiexistencialidade esclarecendo o propósito evolutivo da
vida; a autodecantação paragenética; a expansão da cosmovisão; a concepção da lógica multidimensional; a influência e inspiração incansáveis dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo das funções intermissivistas; o sinergismo discernimento-cognição; o sinergismo voluntariado–docência–tenepes–escrita tarística.
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Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio “se não presta não adianta
fazer maquilagem”; o princípio da evolução consciencial; o princípio de existir somente a autocura.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a reformulação evolutiva do código de valores pessoais; o código de prioridades pessoais e grupais.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria do paradigma consciencial;
a teática do Manual Pessoal de Prioridades.
Tecnologia: as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da recéxis; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do Conscienciograma; a técnica do balanço existencial;
a técnica da lupa maturológica; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o dilema da conscin entre conciliar o voluntariado conscienciológico
e as tendências pessoais hedonísticas; o voluntariado tarístico enquanto prioridade; o voluntariado conscienciológico sendo fonte de prazer evolutivo e útil; o valor a maior do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio
Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito das drogas lícitas e ilícitas na redução do autodiscernimento;
o efeito das músicas exacerbando as emoções; os efeitos do porão consciencial; os efeitos da mídia influenciando e distorcendo valores, principalmente nos jovens; os efeitos das paixonites; os
efeitos dos cursos e técnicas recexológicas; os efeitos dos autodesassédios.
Neossinapsologia: o desenvolvimento e reverberação de neossinapses evolutivas advindas dos novos patamares de maturidade.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo desconstrução de hábitos nocivos–reconstrução de rotinas
úteis; o ciclo balanço–planejamento–consecução–ajustes evolutivos; o ciclo multiexistencial promovendo a espiral evolutiva.
Binomiologia: o binômio autopensenidade doentia–holopensene perverso; o binômio
erro-retificação; o binômio esforço-sucesso; o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio decidofilia-proéxis.
Interaciologia: a interação pensamentos-sentimentos-energias; a interação intelectualidade-autopesquisa; a interação egocarma-grupocarma-policarma.
Crescendologia: o crescendo conversa de bar–conversa interassistencial evolutiva;
o crescendo amigos da balada–amigos de cursos conscienciológicos em prol dos vínculos conscienciais proexológicos; o crescendo hedonístico filosofia de Aristipo-epicurismo; o crescendo prazeres intrafísicos–prazeres evolutivos; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva;
o crescendo trafarismo-traforismo; o crescendo das autossuperações.
Trinomiologia: o trinômio psicoterapia-consciencioterapia-autoconsciencioterapia;
o trinômio nocivo sexo–drogas–rock and roll; o trinômio da holomaturidade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio vontade–discernimento–intencionalidade cosmoética–autorganização; o polinômio interassistencial artigo-livro-voluntariado-aula-tenepes.
Antagonismologia: o antagonismo hedonismo / vida com lazer; o antagonismo emocionalismo / uso da razão; o antagonismo monogamia / poligamia; o antagonismo emoções efêmeras / sentimentos elevados; o antagonismo prazer fugaz / prazer evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo de a vida hedonística poder levar à depressão; o paradoxo
de o trabalho interassistencial exaustivo gerar prazer; o paradoxo de a pacificação íntima trazer
prazer; o paradoxo da reciclagem dos hábitos hedonísticos poder ser prazerosa.
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Politicologia: a lucidocracia; a reciclocracia; a evoluciocracia; a serenocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia; reciclofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; o medo de perder oportunidades e tempo na vida.
Sindromologia: a evitação da síndrome do hedonismo; a ultrapassagem da síndrome da
ectopia afetiva (SEA); a superação da síndrome do ostracismo; a prevenção das síndromes de
Cinderela; o combate à síndrome de Peter Pan.
Maniologia: a riscomania vivenciada nos esportes radicais.
Mitologia: o mito do prazer enquanto fonte de felicidade; o mito do acaso; o mito do
amor romântico; o mito de a vida ser feita de emoções; o mito de a vida bem vivida ser boavidismo.
Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a recinoteca; a conscienciometroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autenganologia; a Autoconsciencioterapiologia;
a Autopesquisologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Coerenciologia; a Equilibriologia; a Priorologia; a Recinologia; a Proexologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu hedonista; a conscin buscadora de emoções; a conscin buscadora-borboleta; a conscin sonhadora; a conscin multívola; a conscin Maria vai com as outras;
a conscin eletronótica; a conscin sem megafoco; a conscin semperaprendente; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o duplista; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a duplista; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens evolutiologicus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação do hedonismo = a perda de interesse por encontros
de bar e conversas triviais; maxiautossuperação do hedonismo = a priorização máxima da interassistência cosmoética, evolutiva e das atividades intrafísicas tarísticas.
Culturologia: a eliminação da cultura da boemia; a prevenção da cultura da valorização das emoções; a superação da cultura do “deixa a vida me levar”.
Autengano. O hedonismo é autengano crasso, antievolutivo e autossabotador da evolução da consciência ignorante quanto à inteligência evolutiva. Ao hedonista, muitas são as vivências fúteis, fugazes ou efêmeras e, às vezes, retardando ou dificultando o processo evolutivo. Fre-
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quentemente, deve-se ao baixo nível de autodiscernimento, autoincompreensões ou compensação
de vícios da consciência.
Equilíbrio. Não se trata de abolir os momentos de descanso, lazer e prazer sadios, necessários ao refazimento do holossoma. Trata-se de evitar os prazeres ectópicos e saber dosar as escolhas de preenchimento da vida com as responsabilidades evolutivas, relativas ao egocarma, grupocarma e policarma. Para o intermissivista, tal condição é sine qua non para a realização da proéxis.
Tipologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, 26 tipos de atividades
prazerosas, listadas em ordem alfabética, predominantemente sadias, quando bem escolhidas
e dosadas pela conscin lúcida:
01. Afeto: as vivências afetivas; o carinho, o afago, os mimos, a expressão de amor,
o sexo sadio e monogâmico; os cuidados com os animais de estimação.
02. Arte: as atividades artísticas; o relaxamento mental promovido por atividades manuais.
03. Autocuidado: os investimentos estéticos e fisioterápicos; o ato de fazer unhas, os
cuidados com a pele, as massagens terapêuticas e revigorantes.
04. Cinema: o filme tarístico; as séries e documentários reflexivos e esclarecedores.
05. Culinária: a experimentação do preparo de receitas saudáveis e gostosas.
06. Cultura: os eventos culturais positivos; os espetáculos de beleza e técnica.
07. Cursos: os investimentos evolutivos; as heterocríticas úteis.
08. Dança: a prática da harmonização holossomática, por intermédio da dança.
09. Debates: as discussões úteis; o enriquecimento mentalsomático.
10. Docência: as aprendizagens interassistenciais; os esclarecimentos gratificantes.
11. Duplismo: a teática da técnica da dupla evolutiva otimizando o relacionamento,
a evolução a 2.
12. Encontros: os encontros de amigos e familiares; as refeições em conjunto.
13. Escrita: a produção de gescons; os registros diários; os registros autopesquisísticos.
14. Exercícios: as atividades físicas moderadas e gratificantes, favorecendo a saúde holossomática; a intercooperação esportiva facilitando o desenvolvimento dos atributos sadios.
15. Hobbies: a ativação das faculdades mentais e emocionais desencadeada pela prática
de hobbies sadios.
16. Leitura útil: a ampliação da cognição; o lazer intelectivo.
17. Manobras energéticas: as práticas energéticas regulares; a saúde energossomática.
18. Música: os sons do instrumento estimulando ou facilitando a relaxação psicofisiológica.
19. Passeio em a Natureza: a interação com energias imanentes; a respiração saudável.
20. Passeios de barco: o lazer derivado do contato com as hidroenergias.
21. Praia: as caminhadas; os banhos de sol e mar em horários apropriados.
22. Sono: o refazimento da carga horária de sono pessoal, em ambiente confortável.
23. Tertúlias conscienciológicas: o acesso à erudição enciclopédica.
24. Trabalho: as tarefas desempenhadas a partir do trinômio motivação-trabalho-lazer.
25. Viagens: os deslocamentos possibilitando a ampliação da cultura pessoal e favorecendo a recuperação de cons.
26. Voluntariado: o exercício gratificante do voluntariado, favorecendo a convivência
sadia junto aos compassageiros evolutivos e permitindo a retribuição dos benefícios recebidos na
vida humana atual.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis 8 alternativas de investimentos para a profilaxia ou superação do hedonismo, dispostos em ordem alfabética:
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1. Afetividade sadia: o equilíbrio da cognição com a maturidade emocional, contido no
binômio afeto-cognição; a dupla evolutiva promovendo reciclagens, solucionando carências
e ampliando a interassistência.
2. Agenda pessoal: autossuperação específica; a evolutividade planejada; a agenda autodesassediadora; o agendamento periódico de balanços e práticas de autopesquisa; a autobservação voltada para as pesquisas diárias; a priorização evolutiva de acordo com as diretrizes da proéxis; o planejamento e a autogestão existencial; as rotinas úteis; o uso de recursos tecnológicos; as
paradas regulares de reflexão técnica; a checagem holossomática.
3. Autodiscernimento: o apreço pela autolucidez; o ajuizamento pessoal; a opção pela
escolha evolutiva; a autocorreção; a prática da autocientificidade; a consciência crítica cosmoética; a inteligência evolutiva.
4. Domínio das energias: a prática dos EVs diários; o uso da planilha do EV; as 40 manobras energéticas; as técnicas de relaxamento.
5. Erudição: os constantes investimentos na leitura técnica, a exemplo dos tratados e livros da Conscienciologia, Filosofia e Psicologia.
6. Heterocríticas técnicas: a atenção às colocações oriundas da participação em cursos
tarísticos nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os atendimentos personalizados, a exemplo
da Consciencioterapia na Organização Internacional da Consciencioterapia (OIC) e a participação em preceptorias na Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
7. Interassistência: o voluntariado; a docência; a escrita; a tenepes; a disponibilidade
à interassistência a tudo e todos.
8. Registros técnicos: os registros diários das vivências, aprendizagens e insights; o balanço mensal dos registros, com análise, síntese e encaminhamentos futuros.
Prumo. A autevolução consciencial deve ser meta prioritária de toda conscin lúcida
quanto às autorresponsabilidades evolutivas, contrapondo-se aos valores hedonísticos onipresentes na Sociedade Intrafísica. A autossuperação do hedonismo é condição autodiscernidora prioritária às correções de rotas evolutivas. Paradoxalmente, traz o prazer das autogratificações sadias
da aceleração da evolução, do ato de estar no alinhamento da proéxis e da ampliação do autodiscernimento, rumo ao completismo existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autossuperação do hedonismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antibagulhismo emocional: Equilibriologia; Homeostático.
02. Atualização evolutiva: Autocoerenciologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
05. Autossuperação da robéxis: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
08. Buscador de emoções: Perfilologia; Nosográfico.
09. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
10. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Manual Pessoal de Prioridades: Proexologia; Homeostático.
12. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
13. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
15. Top da automaturidade: Automaturologia; Homeostático.
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A AMPLIAÇÃO DO AUTODISCERNIMENTO E O EMPREGO
DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA SÃO CONDIÇÕES BÁSICAS
À AUTOSSUPERAÇÃO DO HEDONISMO, FACILITADORAS
DA AUTEVOLUÇÃO E DA CONQUISTA DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda privilegia os prazeres hedonísticos? Quais
as priorizações nas diferentes áreas da vida? Já realizou correções de rota e experimenta prazeres
evolutivos, a exemplo de constatações de autossuperações evolutivas ou de sentir-se nos trilhos
da proéxis? Quais providências vêm adotando para autossuperação desse traço?
Filmografia Específica:
1. Antes de partir. Título Original: The Bucket List. País: EUA. Data: 2007. Duração: 97 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Rob Reiner. Elenco: Alfonso Freeman; Christopher Stapleton; Hugh B. Holub; Ian Anthony Dale; Jack Nicholson; Morgan Freeman; Richard McGonagle; Rob Morrow;
Sean Hayes; & Serena Reeder. Produção: Alan Greisman; Craig Zadan; Neil Meron; & Rob Reiner. Roteiro: Justin Zackham. Fotografia: John Schwartzman. Música: Marc Shaiman. Estúdio: Warner Bros. Sinopse: Edward Cole (Jack Nicholson) e Carter Chambers (Morgan Freeman) são dois homens com câncer em estágio terminal. Fogem do hospital e põem os pés na estrada com lista de coisas a fazer antes de morrer.
Bibliografia Específica:
1. Frankl, Viktor Emil; Em Busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração (Trotzdem Já Zum
Leben Sagen); pref. à edição norte-americana Gordon Allport; revisora Helga H. Reinhold; trad. Walter Schlupp; & Carlos Aveline; 184 p.; 3 caps.; 4 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 31 notas; 91 refs.; 2 webgrafias; 21 x 14 cm; br.;
31a Ed. rev.; Editora Sinodal; São Leopoldo, RS; & Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 123 a 139.
2. 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; páginas
70 a 75.

C. E. V.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO HIPERCONSUMISMO
(AUTORREEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do hiperconsumismo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, comprometida com a autevolução, erradicar, descartar ou extinguir comportamentos hiperconsumistas, visando auferir maior rendimento evolutivo transcendente à atual experiência intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; acima de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Português, no Século XVII. A palavra consumir deriva também do idioma Latim, consumere, “gastar; comer; destruir; empregar;
esgotar; morrer; dar cabo de; exaurir”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo provém do idioma
Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato,
prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de;
quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo consumismo apareceu em 1981.
Sinonimologia: 1. Autodomínio do hiperconsumismo. 2. Autorregramento do hiperconsumo. 3. Sobrepujamento anticonsumista.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do hiperconsumismo, autossuperação primária do hiperconsumismo e autossuperação avançada do hiperconsumismo são neologismos técnicos da Autorreeducaciologia.
Antonimologia: 1. Automotivação hiperconsumista. 2. Hiperconsumismo. 3. Impulso
hiperconsumista. 4. Manutenção do hiperconsumismo. 5. Retroalimentação do hiperconsumismo. 6. Tendência hiperconsumista.
Estrangeirismologia: a conscin selfaware contrapondo-se ao shopaholic; o know-how
conscienciológico predispondo a conscin ao consumo percuciente; o upgrade evolutivo proporcionado pela autossuperação do hiperconsumismo; a citação latina de Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c.) omnia quae excesserunt modum, nocent.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Aos consumistas, reeducação.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares exemplificando a cultura do consumismo:
– Devo, não nego, pago quando puder. Devo, não pago, nego enquanto puder. Dinheiro é para
gastar e passar troco. Devo tanto, que se chamar alguém de meu bem, o banco vem e toma.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Devemos indagar por ocasião de
todos os desejos: o que há de acontecer quando meu apetite for satisfeito; e o que acontecerá se
ele não for (Epicuro de Samos, 341–270 a.e.c.). O consumo pode fazer muito bem para a economia dos países, desde que não fa a “mal ao bolso” e à “cabe a” daqueles que consomem (Nanci
Cavaco, 1980–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal anticonsumista; o holopensene pessoal autopesquisístico; o holopensene pessoal autossuperativo; o holopensene pessoal evolutivo; o holopensene
pessoal poupador; o holopensene pessoal reciclado; o holopensene pessoal reeducado; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; o holopensene do marketing decidindo pela conscin incauta; os ortopensenes;
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a ortopensenidade patrocinando a reeducação financeira; o autenfrentamento em ambientes com
holopensenes hiperconsumistas; o uso da inteligência evolutiva na autopesquisa e reeducação da
autopensenidade; a sinalética energética e parapsíquica auxiliando na identificação de autopensenes, heteropensenes e holopensenes tendenciosos ao hiperconsumismo.
Fatologia: a autossuperação do hiperconsumismo; o acerto de rota; a disposição íntima
de autassistir-se; o estudo dos traços conscienciais pessoais e grupais; a cognição viabilizando
a reeducação financeira; a promoção da autotares; a redefinição das prioridades existenciais;
o senso de maturidade ampliado; a aceleração sadia da História Pessoal; o desconforto existencial
denunciando o hiperconsumismo e consequente desequilíbrio financeiro; a reperspectivação dos
valores pessoais e das atitudes hiperconsumistas; o conhecimento dos mecanismos fomentadores
do hiperconsumismo; o labor em órgão público suscitando a autocrítica; as gescons pessoais potencializando o autenfrentamento; as mudanças comportamentais diante do consumo; o hábito de
sopesar o valor evolutivo dos produtos antes de adquiri-los; as contínuas autominissuperações;
o apoio grupocármico durante a autopesquisa; a recin desencadeada pela autopesquisa; o exemplarismo como meio de reparação grupocármica; o bem-estar íntimo estimulando o continuísmo
evolutivo; a recuperação do poder aquisitivo; a maior valorização do tempo e do pé-de-meia adquirido; a liberdade de ação; o investimento na aprendizagem; a vida ainda por usufruir; a convivência intra e interconsciencial mais proveitosa e assistencial; a vivência do consumo consciente,
cosmoético e prioritário; as reparações dos rastros hiperconsumistas; o encontro com a Conscienciologia sugerindo mudanças íntimas inevitáveis; o epicentrismo em Instituição Conscienciocêntrica (IC) aguçando a autopesquisa; a reeducação financeira favorecendo o compléxis; a autossuperação do hiperconsumismo sendo possível a partir da autorreeducação.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático na condição de antídoto ao hiperconsumismo; a desassimilação energética (desassim); as cicatrizes e paracicatrizes oriundas do hiperconsumismo; a reciclagem dos bagulhos energéticos derivados do hiperconsumismo; a interferência paragenética e grupocármica nas decisões financeiras; os gastos desnecessários denunciando o assédio extrafísico; o amparo intra e extrafísico potencializando os autesforços; a contribuição das projeções conscienciais e da tenepes na autossuperação do hiperconsumismo; a neovisão
multidimensional do consumismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo discernimento-vontade-ação; o sinergismo megafoco
evolutivo–acautelamento no consumo.
Principiologia: o princípio da convergência pesquisística; o princípio da economia de
males; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio do handicap de Zahavi; o princípio “isso não é para mim”; o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio da maximização da utilidade aplicado ao longo da vida.
Codigologia: o código de defesa do consumidor (CDC); o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica autavaliativa cotidiana; as técnicas autoconscienciométricas;
as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da aquisição cognitiva continuada; a técnica da
saturação mental positiva; a técnica da utilização de planilha financeira; a técnica do EV; a técnica de refletir antes de agir; a técnica do traforismo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico ampliando a lucidez, fomentando
o autodesassédio e as recins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível
da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos catalisadores do consumo racional e cosmoético sobre a autevolução; o efeito negativo das propagandas subliminares no comportamento dos consumidores; os
efeitos do neuromarketing aumentando o lucro das empresas; os efeitos positivos da educação financeira nas escolas; os efeitos dos indutores do consumo neutralizados pelo consumidor(a) lúcido(a); os efeitos evolutivos da autossuperação do hiperconsumismo sobre a proéxis pessoal
e grupal; os efeitos positivos do consumo consciente sobre a saúde planetária; o consumo orientado enquanto efeito da informação sobre o produto.
Neossinapsologia: as retrossinapses hiperconsumistas impulsionando as compras;
o acesso percuciente às retrossinapses hiperconsumistas constituindo forte aliado na autossuperação do hiperconsumismo; as técnicas e paratécnicas evolutivas fortalecendo as neossinapses
anticonsumistas; as neossinapses transformando o consumo baratrosférico em consumo evolutivo.
Ciclologia: o ciclo negação-aceitação-ação-reparação; a quebra do ciclo patológico pegou-emocionou-comprou; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo carência–racionalidade–consumo consciente; o ciclo estopim-descontrole-ressaca-fissura; o ciclo investigar gastos–elaborar metas–planificar orçamento–poupar dividendos; o ciclo insumo-consumo-descarte-reciclagem; o ciclo ver-ouvir-refletir-escolher-decidir.
Enumerologia: o consumo afetivo; o consumo conspícuo; o consumo compulsivo;
o consumo impulsivo; o consumo induzido; o consumo mentalsomático; o consumo pró-evolutivo.
Binomiologia: o binômio autoconscientização multidimensional–autolibertação financeira; o binômio patológico ansiedade-urgência; o binômio patológico tristeza-alívio; o binômio
patológico braveza-compensação; o binômio custo-benefício; o binômio acautelatório comportamento de risco–julgamento sopesado.
Interaciologia: a interação hábito-gatilho; a interação rememoração-reflexão-registro;
a interação registro–recin–autorreeducação financeira; a interação autorreeducação financeira–
–autossuperação do hiperconsumismo.
Crescendologia: o crescendo impulsividade–obsessão–compulsão por compras.
Trinomiologia: o trinômio patológico status–hiperconsumismo–crise existencial temporariamente suprimida; o trinômio Autocogniciologia-Autoconsciencioterapeuticologia-Autorreeducaciologia; o trinômio autoinvestimento proexológico–rentabilidade evolutiva–enriquecimento
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o trinômio captar intenções–fortalecer atitudes–capacitar escolhas; o trinômio razão anestesiada–emoções dominantes–escolhas equivocadas; o trinômio
economia-poupança-investimento; o trinômio impulsividade contida–necessidade reavaliada–hiperconsumismo extinto; o trinômio prioridade-autesforço-autossuperação; o trinômio piloto automático–decisão manipulada–conscin deficitária; o trinômio Manual de Prioridades Pessoais
(MPP)–reperspectivação dos hábitos–escolhas reorientadas; o trinômio autossuperação do hiperconsumismo–consumo pró-evolutivo–compléxis.
Polinomiologia: o polinômio livros-leitura-registros-autotares; o polinômio desvio–desperdício–desconforto–despertar evolutivo; o polinômio fato-autopesquisa-recin-autorreeducação; o polinômio hábitos saudáveis–rotinas úteis–escolhas planejadas–decisões acertadas.
Antagonismologia: o antagonismo consumo compulsivo / consumo comedido; o antagonismo consumo consciente / consumo inconsciente; o antagonismo consumo soberano / consumo
escravizante; o antagonismo consumo útil / consumo simbólico.
Paradoxologia: o paradoxo de gastar rapidamente o dinheiro com bens essenciais para
não correr o risco de gastá-lo com supérfluos.
Politicologia: a assistenciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a decidocracia;
a determinocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a voliciocracia; a política de
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manter o equilíbrio financeiro; a política de investir nas recins; a política de autorreeducação contínua; a política da autevolução aplicada à vida cotidiana.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada em todas as fases autoconsciencioterápicas
visando extinguir o hiperconsumismo.
Filiologia: a autevoluciofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a autodecidofilia;
a autodiscernimentofilia; a autopesquisofilia; a autorrecexofilia; a autorreeducaciofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do hiperconsumismo; a travessia exitosa pela
síndrome da abstinência.
Maniologia: a consumomania; a oniomania; a mania de comprar a crédito; a mania de liquidações; a mania de se exibir.
Holotecologia: a cognoteca; a consciencioterapeuticoteca; a energoteca; a evolucioteca;
a mentalsomatoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorreeducaciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Autodesassediologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Consumismologia; a Antropologia; a Economia; o Marketing; a Psicologia; a Psiquiatria; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autossuperadora; a conscin consumista; a conscin deficitária;
a conscin econômica; a conscin impulsiva; a conscin investidora; a conscin lúcida; a conscin poupadora; a conscin reciclante; a conscin reeducada; a conscin reurbanizada; a conscin robotizada;
a conscin solvente; a conscin superavitária; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autodecisor; o reciclante existencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o homem de ação; o exemplarista; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o proexista; o projetor lúcido; o perdulário; o insolvente; o robô existencial; o pesquisador; o poupador;
o investidor; o tocador de obra; o voluntário; o completista.
Femininologia: a autodecisora; a reciclante existencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a mulher de ação; a exemplarista; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a proexista; a projetora lúcida; a perdulária; a insolvente; a robô existencial; a pesquisadora; a poupadora;
a investidora; a tocadora de obra; a voluntária; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens consumens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação primária do hiperconsumismo = a experimentada pela
conscin lúcida abolidora do consumo impulsivo, inútil e exagerado; autossuperação avançada do
hiperconsumismo = a experimentada pela conscin lúcida, interassistencial e praticante do consumo pró-evolutivo.
Culturologia: a cultura do consumo desenfreado; a cultura do hiperconsumismo impactando na moral e na ética; a cultura consumista global; a cultura da reciclagem; a neocultura da
autorreeducação financeira proexológica; a neocultura da autossuperação do hiperconsumismo.
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Autocognociologia. Sob a ótica da Recinologia, importa considerar 4 variáveis, associadas ao ato de consumir, dispostas em ordem funcional:
1. Hábitos. O aprendizado progressivo entre ações, resultados e circunstâncias associados, geram os hábitos.
2. Indutores. Elementos circunstanciais, a exemplo dos indutores de comportamento,
integram a formação dos hábitos.
3. Impulsividade. A falta de planejamento cede lugar à impulsividade quando o hábito
de consumo é acionado por indutores.
4. Autorreeducação. É possível modificar comportamentos nosográficos e estabelecer
indutores e neo-hábitos saudáveis, positivando assim a tomada de decisão.
Autoconscienciometria. Sob a ótica da Autoinvestigaciologia, pode-se registrar, por
exemplo, 7 sintomas ou sinais passíveis de interferir na tomada de decisão do consumidor desatento, dispostos em ordem alfabética:
1. Ansiedade. O estado emocional é capaz de disparar o consumismo pela urgência autoimposta na realização dos projetos pessoais.
2. Autestima. A autoimagem associada mais ao ter e menos ao ser, na atual sociedade
de consumo, pode provocar a aquisição desenfreada de bens e serviços.
3. Braveza. A ferocidade, a sanha e a raiva podem predispor a conscin a buscar compensação através do consumismo.
4. Emocionalidade. Os estados emocionais de grande inquietude como angústia, tristeza, melancolia, carência, aflição e sofrimento podem levar a conscin ao consumo, nem sempre
alienável, em busca do alívio temporal.
5. Inveja. O desejo descomedido de possuir o bem alheio associado à autossubestimação induz a conscin invejosa a consumir para se sentir inserida no contexto da conscin invejada.
6. Mágoa. O sentimento causado por ofensa de outrem pode ser atenuado pelo prazer de
comprar.
7. Status. O consumo, como garantia de aceitação e valorização, acaba se transformando
em verdadeira punição financeira e emocional.
Autorreeducaciologia. Conforme a Holomaturologia, o autenfrentamento do consumismo pode promover mudanças autorreeducativas, chanceladoras de vida intrafísica mais proveitosa, a exemplo das 10 realidades listadas alfabeticamente:
01. Antiemocionalidade. A evitação do consumo impulsivo através do equilíbrio emocional.
02. Autaferição. Os resultados positivos dos autoinvestimentos e a maior mobilidade
proexológica funcionando como sinalizadores evolutivos.
03. Autassistência. O processo de autossuperação por meio da conjugação dos esforços
pessoais.
04. Autestima. O autocontentamento pelos resultados positivos e retroalimentadores alcançados de modo continuado.
05. Autoconfiança. A Descrenciologia suscitando a experimentação e fortalecendo
a convicção íntima do potencial autorrenovador.
06. Autogestão. A priorização de áreas específicas da vida mantendo o foco proexológico.
07. Autolibertação. As metas evolutivas sobrepondo-se aos velhos hábitos de consumo.
08. Autovigilância. Os cuidados com possíveis recaídas.
09. Racionalidade. A atenção racional às armadilhas hipnóticas do marketing a exemplo de música ambiente, olorização, mimos, degustações, promoções e parcelamentos.
10. Somaticidade. A evitação de ir ao supermercado com o estômago vazio, para evitar
a tendência de encher o carrinho com compras desnecessárias.
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Terapeuticologia: a terapia cognitivo-comportamental; a autoconsciencioterapia;
a Consciencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do hiperconsumismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Banho de loja consciencial: Autorreeducaciologia; Homeostático.
03. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
04. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
05. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
06. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
07. Energia do dinheiro: Proexologia; Neutro.
08. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
09. Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
10. Ortometria econômico-financeira: Autoconscienciometrologia; Neutro.
11. Pé-de-meia somático: Somatologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Síndrome do hiperconsumismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Técnica dos 100 procedimentos: Autexperimentologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO HIPERCONSUMISMO É ALCANÇADA ATRAVÉS DE MEDIDAS REEDUCATIVAS ADOTADAS
PELA CONSCIN LÚCIDA, COM BASE NA TEÁTICA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA E DO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como se posiciona em relação à cultura do
hiperconsumismo? Enquanto consumidor, vem atuando de modo consciente ou inconsciente?
Compra por hábito ou exerce o poder de escolha evolutiva?
Filmografia Específica:
1. Amor por Contrato. Título Original: The Joneses. País: EUA. Data: 2009. Duração: 96 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Derrick
Borte. Elenco: Demi Moore; David Duchovny; Amber Heard; Gary Cole; Glenne Headly; Lauren Hutton; Chris
Williams; Christine Evangelista; Ric reitz; & Jennifer Van Horn.. Produção: Doug Mankoff; & Andrew Spaulding.
Coprodução: Scott Lochmus; & Jessica Stament. Produção Executiva: David Rogers; & Adam Betteridge. Desenho de
Produção: Kristi Zea. Fotografia: Yaron Orbach. Música: Nick Urata. Figurino: Renée Ehrli. Edição: Janice Hampton,
A.C.E. Distribuidora: Califórnia Filmes. Sinopse: Os Jones constituem grupo familiar aparentemente perfeito. Tanto
Steve (David Duchovny) e a esposa Kate (Demi Moore), quanto os filhos Mick Ben Hollingsworth) e Jenn (Amber Herad)
são bonitos, populares e confiantes, são, na verdade, funcionários da empresa LifeImage. Os Jones são a mais nova
estratégia de marketing da empresa: inserir famílias em mercados de luxo de modo a dar vida aos produtos.
2. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. Título Original: Confessions of a Shopaholic. País: EUA.
Data: 2009. Duração: 145 min. Gênero: Comédia & Romance. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: P. J. Hogan. Elenco: Isla Fisher; Hugh Dancy; Kristen Ritter; Jonh Goodman; Joan Cusack; Jonh
Lithgow; Kristin Scott Thomas; & Leslei Bibb. Produção: Jerry Bruckheimer. Roteiro: Tim Firth; Kaila Alpert; &
Tracey Jackson. Música: James Newton Howard. Edição: Willian Goldenberg. Distribuição: Walt Disney Pictures; &
Disney Buena Vista. Outros dados: Filme adaptação da série de livros Shopaholic da escritora britânica Sophie Kinsella.
Sinopse: Rebeca Bloomwood, conhecida como Becky Bloom, é jornalista e compulsiva por compras. Trabalha em
Revista Financeira escrevendo para pessoas comuns sobre finanças pessoais, enquanto é perseguida por cobradores.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO MEDO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do medo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, posicionar-se com determinação e autoincorruptibilidade no autenfrentamento da manifestação de inquietação, perturbação, ansiedade, receio, apreensão ou temor, reais ou imaginários, fruto de vivências desta vida ou de retrovidas, por meio de reciclagens intraconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar;
conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. A palavra
medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; inquietação; ansiedade”. Surgiu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Auteliminação do temor. 2. Autorremoção da covardia. 3. Êxito
pessoal contra o medo. 4. Autossuperação da inquietação. 5. Autossuperação do receio. 6. Ultrapassagem do temor. 7. Autodesassédio da covardia. 8. Desdramatização do medo.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do medo, miniautossuperação do
medo e maxiautossuperação do medo são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Arrefecimento da coragem. 02. Manutenção do temor. 03. Emperramento da bravura. 04. Dramatização dos medos pessoais. 05. Manutenção do receio. 06. Travamento do arrojo. 07. Fossilização da audácia. 08. Estagnação da ousadia. 09. Fracasso da intrepidez. 10. Permanência na pusilanimidade.
Estrangeirismologia: a self-overcomming; a procrastinação sine die; a vida em standby.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autoposicionamento holomaturológico.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Medo: produto imaginativo. Evolução significa autossuperação. Coragem: medo desaparecido.
Citaciologia. Eis citação de Sófocles (496–406 a.e.c.) pertinente ao tema: – Para o homem amedrontado, todas as coisas sussurram.
Proverbiologia: o ato de ter medo da própria sombra; o sentimento de gato escaldado
ter medo de água fria.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação do medo; o holopensene pessoal da autossuperação prioritária; a autossuperação da autopatopensenidade; o holopensene da
vergonha; o holopensene pessoal da parapatologia da insegurança; os batopensenes; a batopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os
fobopensenes; a fobopensenidade; a pressão holopensênica da ameaça; a clausura da patopensenidade; a incerteza pensênica estagnante; a pensenização perturbada; os pensenes de inferioridade;
a estrutura do holopensene do medo; o holopensene da autoconsciencioterapia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o holopensene pessoal do destemor cosmoético.
Fatologia: a autossuperação do medo; o autenfrentamento dos travões resultantes da ansiedade; a acalmia interna atestando a autossuperação do temor diante das situações conflituosas;
o autodesassédio quanto a repercussão de determinado fato passado considerado atemorizante;
a desdramatização do medo das consequências dos atos pessoais; a autossuperação do vício de ter
medo; a superação do receio de ter medo; o sobrepujamento da sensação de ameaça da opinião
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pública; a desdramatização do receio de ser desagradável; o autenfrentamento do medo de errar;
o arrefecimento do medo de dizer a verdade; a suplantação do medo de ouvir a verdade; a autopacificação íntima ao lidar com as heterocríticas; a autossuperação do temor da rejeição da infância
à maturescência; a autoconscientização dos gatilhos das ações e reações do medo; a eliminação da
manipulação resultante dos próprios temores; a superação do medo como subproduto do ansiosismo; a autossuperação da evitação do fator surpresa; o aumento da flexibilidade diante dos acontecimentos inevitáveis cotidianos; o autocontrole diante do revertério ocasional; a voliciolina utilizada para sair da acomodação na zona de conforto; o sobrepairamento ao receio de retornar à estaca zero evolutiva; o sobrepujamento da mecânica de internalização da ansiedade patológica;
a transposição do conformismo evolutivo estagnador; o uso do mentalsoma na superação da predisposição emocional ao amedrontamento; a coragem da autodesconstrução cosmoética; a autossuperação da crise de crescimento; a ultrapassagem das metas evolutivas pessoais; as frustrações
transformadas em desafios evolutivos; o sobrepairamento das adversidades; a progressão emocional; o autesclarecimento superando o infantilismo como defesa; a tranquilidade genuína ao abrir
mão do porto seguro; a dificuldade de articular as emoções; a falsa noção de todos os medos
passarem; o orgulho petrificante; a utilização da inteligência evolutiva (IE) superando os medos;
o autotriunfo sobre os surtos de autoincoerência; a reconstrução da autoconfiança dissipando as
ameaças imaginárias; a autossuperação do sentimento de menos valia pessoal; a autexposição superando ilusão do isolamento; a busca contínua pela melhor alternativa cosmoética; o autodesassombro cosmoético; o cultivo da força presencial; o foco na obtenção da desperticidade nesta vida
intrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência dos
parafatos; a prática da tenepes diária; o autodiscernimento diante do heterassédio; o autoconhecimento superando os traumas de outras vidas; a autossuperação do restringimento intrafísico; a primener pessoal resultante das autoviências comprobatórias na autexposição sadia; o extrapolacionismo pessoal a partir das autossuperações parapsíquicas diárias; a autossuperação dos misticismos, frutos de autopatomimeses holobiográficas; a identificação dos medos multimilenares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico autoconfiança-autenfrentamento; o sinergismo
discernimento-vontade-energia; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autodefesa
cosmoética; o princípio de aprender com os erros; o princípio filosófico antigo da coragem para
mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio da descrença (PD); o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o uso teático do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria do descarte do imprestável;
a teoria do autoconhecimento; a teoria da recin; a teoria de inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do autenfrentamento; a técnica do abertismo consciencial dissolvendo as apriorismoses seculares; a técnica da dessensibilização psicossomática; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a técnica do EV; a técnica de evitação dos falsos conceitos; as técnicas
do conscienciograma; as técnicas consciencioterápicas; a técnica de encapsulamento parassanitário; a técnica da recéxis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico levado de eito a despeito da itinerância na vida intrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológio da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomaticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
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Efeitologia: o efeito patológio da apriorismose; o efeito antiprojetivo do medo; o efeito
do medo no enviesamento da atenção; o efeito amplificador da incerteza sobre o medo; o efeito
dinamizador da autossuperação prioritária na autevolução; o autoposicionamento ampliando
o efeito halo da força presencial.
Neossinapsologia: as neossinapses deslindando o agente desencadeador do medo.
Ciclologia: o ciclo da Seriexologia auxiliando na autossuperação dos próprios medos;
o ciclo medo antigo–medo novo; o ciclo (de ajustamento) erro-retificação-acerto; o ciclo fracasso-receio gerado pelo medo; o êxito pessoal a partir do ciclo identificação-tratamento dos medos; o ciclo medo provocando sensações–sensações provocando medo; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autorreflexão–autoposicionamento–
–autodefinição–planejamento da recin.
Binomiologia: o binômio vontade-determinação; o binômio autoposicionamento-autoimperdoamento; o binômio orgulho esterilizante–medo estagnador; o binômio medo implícito–
–medo explícito; o binômio dissociativo medo–objeto do medo; o binômio indício-evidência;
o binômio suspeita permanente–vigilância incessante; o binômio acabativa–projeto inacabado.
Interaciologia: a interação medo inconfessado–medo reprimido; a interação medo-subserviência; a interação autenticidade-confiança; a interação medo-vergonha; a interação ansiosismo-mitificação; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação conscienciômetra-autopesquisador.
Crescendologia: o crescendo desrepressão-descondicionamento; o crescendo autorreflexão-autocura; o crescendo crise de crescimento–autenfrentamento–autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio decisão-posicionamento-mudança; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio lucidez-autoconfiança-autossuperação; a autossuperação íntima do trinômio patológico dor-medo-preocupação; o trinômio preocupação-insegurança-medo; o trinômio causa-concausa-consequência; o trinômio destemor-firmeza-ousadia.
Antagonismologia: o antagonismo autossuperação / autofracasso; o antagonismo autoposicionamento / autocorrupção; o antagonismo autodesassédio / autassédio; o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto patológica; o antagonismo reciclante evolutivo / ignorante feliz; o antagonismo autenfrentamento / pusilanimidade; o antagonismo reciclagem evolutiva / estagnação resignada; o antagonismo protagonista da evolução / espectador da vida; o antagonismo autossuperação evolutiva / autovitimização; o antagonismo prevalência dos medos / singularidade da coragem; o antagonismo medo / autodiscernimento; o antagonismo insatisfação duradoura / realização pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo de evitar ter medo poder gerar mais medo.
Politicologia: a egocracia; a fobiocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a determinofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a autorreciclofilia.
Fobiologia: a criticofobia; o combate à voliciofobia; a superação da decidofobia; a supressão da neofobia; o acúmulo de temores e neofobias.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da apriorismose; o triunfo sobre a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a eliminação da síndrome do medo; a erradicação da síndrome
da despriorização existencial; a síndrome da pré-derrota.
Maniologia: a fracassomania; a religiomania; a patomania; a sinistromania.
Mitologia: o mito do símbolo religioso ser antídoto para o medo; o mito de o medo educar; os mitos geradores do medo; o mito de o suicida ser corajoso; o mito do amuleto de proteção; o mito da autossuperação da inibição sem exposição.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a experimentoteca; a terapeuticoteca; a prioroteca; a proexoteca; a recexoteca; a trafaroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autocosmoeticologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia;
a Voliciologia; a Autoconsciencioterapia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Traforologia; a Recexologia; a Invexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: consciência autossuperadora; a conscin enciclopedista; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciênçula; a consréu ressomada;
a conscin baratrosférica; a conscin insegura; a consciência autoculpada; a personalidade desorganizada; a pessoa desadaptada; a pessoa acuada; a conscin resiliente; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin motivada; a pessoa competente.
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 pré-serenão vulgar; o algoz de si mesmo;
o autocastrado; o cabisbaixo; o procrastinador; o incucadão; o trancadão; o autoperturbado; o carrasco de si mesmo; o autassediado; o encolhido; o compassageiro evolutivo; o riscopata; o obstinado 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 verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a algoz de si mesma;
a autocastrada; a cabisbaixa; a procrastinadora; a incucadona; a trancadona; a autoperturbada;
a carrasca de si mesma; a autassediada; a encolhida; a compassageira evolutiva; a riscopata;
a obstinada cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens phobicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-piens decidophobicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens maniologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação do medo = a identificação e desdramatização de receio momentâneo impedidor da saída da casa dos pais; maxiautossuperação do medo = a identificação e auteliminação do medo multissecular fossilizado decorrente de retrotrauma.
Culturologia: a cultura da autossuperação do medo.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Paraterapeuticologia, é possível, a partir da autopercepção das manifestações do medo, desenvolver e aplicar técnicas como formas de autossuperação desse megatrafar. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 atitudes autoprescritivas:
1. Autodomínio energético: instalar EV profilático, continuado e habitual a fim de ampliar a lucidez, desmistificando as situações de medo vivenciadas.
2. Desdramatização: observar o objeto, pessoa ou situação causadora do medo, racionalmente, com atitude investigativa.
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3. Escrita conscienciológica: produzir gescons a partir das autovivências e autenfrentamentos dos medos multimilenares favorecendo a retilinearidade autopensênica em processo de
autodesassédio, recins e recéxis.
4. Mapeamento da sinalética: antever as situações de medo, na medida do estofo energético, preparando-se para lidar com elas.
5. Hipótese de personalidade consecutiva: investigar a raiz do temperamento calcada
nos medos multimilenares trazidos na holomemória, pela identificação de possível retrovida.
6. Posturas: aprofundamento da autopesquisa seriexológica; desenvolvimento do parapsiquismo; escrita de relatos da prática da tenepes e das projeções conscienciais; imersões laboratoriais; participação nas dinâmicas 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 autossuperação do medo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anorexia decisória: Decidologia; Nosográfico.
02. Antiperfeccionismo: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antiprocrastinação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antiprolixidade: Comunicologia; Homeostático.
05. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
06. Assunção da identidade consciencial: Proexologia; Homeostático.
07. Autamparo: Assistenciologia; Homeostático.
08. Autassédio emocional: Autassediologia; Nosográfico.
09. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Autossuperação do megatrafar: Intraconscienciologia; Homeostático.
11. Choro: Psicossomatologia; Neutro.
12. Conduta desarmada: Pacifismologia; Homeostático.
13. Conscin controladora: Parapatologia; Nosográfico.
14. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
15. Repercussão do medo: Parapatologia; Nosográfico.

O AUTOPOSICIONAMENTO DO INTERMISSIVISTA EM RELAÇÃO À AUTOSSUPERAÇÃO DO MEDO É REQUISITO SINE QUA NON PARA A CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS
E A ASSUNÇÃO DO PROTAGONISMO PRÓ-COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem feito algum esforço para superar os próprios
medos? Ainda receia expor os métodos empregados para a autossuperação dos medos pessoais ou
autoposiciona-se diante das imaturidades da Socin Patológica?
Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; Medo Líquido (Liquid Fear); trad. Carlos Alberto Medeiros; 240 p.; 6 caps.; 6 citações; 1 E-mail; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1website; 150 notas; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar; Rio de Janeiro,
RJ; 2008; páginas 7 a 16, 32, 45, 66, 114, 120, 124, 125, 127, 128 e 173.
2. Bernik, Márcio; & Corregiari, Fábio; Ansiedade: Como Diagnosticar e Tratar; Artigo; Revista Brasileira
de Medicina; Mensário; Vol. 59; N. 9; Seção: Como Diagnosticar e Tratar; 1 E-mail; 6 enus.; 2 microbiografias; 8 tabs.;
11 refs.; Moreira Jr.; São Paulo, SP; Setembro, 2002; capa e páginas 621, 622, 624, 626, 628, 630 e 632.
3. Delumeau, Jean; História do Medo no Ocidente 1300-1800: Uma Cidade Sitiada (La Peur en Occident
XIV-XVIII Siècles: Une Cité Assiégée); revisoras Vera L. Freitas; Magali G. Luiz; & Ingrid Basílio; trad. Maria L. Macha-
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do; trad. de notas Heloísa Jahn; 472 p.; 2 partes; 12 caps.; 24 x 16,5 x 3 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP;
1989; páginas 11 a 22 e 151 a 156.
4. Glassner, Barry; Cultura do Medo: Por que tememos cada vez Mais o que deveríamos Temer cada vez
Menos (The Culture of Fear); pref. Paulo S. Pinheiro; trad. Laura Knapp; 342 p.; 7 citações; 1 cronologia; 20 enus.; 1 microbiografia; 529 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Francis; São Paulo, SP; 2003; páginas 19 a 21.
5. Matsumoto, Jorge; Medo: o Porão da Agonia e da Solidão; pref. Içami Tiba; 132 p. 7 caps.; revisora Vera
Luciana Morandim R. da Silva; 4ª Ed.; Átomo; Campinas, SP; 2009; páginas 1 a 132.
6. McCauley, Carole; & Schachter, Robert; Meu Filho tem Medo: Um Guia Prático para Ajudar Crianças
e Jovens a Superar seus Medos (When your Child is Afraid: Understanding the Normal Fears of Childhood from Birth
through Adolescence and Helping overcome then); trad. Lila Spinelli; 286 p.; 2 partes; 3 citações; 609 enus; 17 fichários;
2 microbiografias; 1 apênd.; 1 nota; 48 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 1990; páginas 11 a 16.
7. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 149, 184 e 241.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto de Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 665.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO MEGATRAFAR
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do megatrafar é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou mulher, estar posicionada em identificar, reconhecer, distinguir, discernir, descortinar,
admitir e analisar trafares pessoais, autenfrentando-se, realizando reciclagens intraconscienciais
(recins) com megafoco na remoção do megatravão intraconsciencial, ultrapassando os gargalos
evolutivos e ajustando o ponteiro da bússola proexológica pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar;
conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O prefixo
mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de
maior categoria; mais importante”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar;
mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Apareceu no Século
XVI. A palavra fardo é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês Antigo, fardel,
hoje, fardeau, “peso”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Eliminação do megatrafar. 2. Remoção do megatravão. 3. Triunfo
sobre si mesmo. 4. Superação do gargalo evolutivo.
Neologia. Os 3 vocábulos compostos autossuperação do megatrafar, autossuperação juvenil do megatrafar e autossuperação madura do megatrafar são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Conivência com megatrafar. 2. Travão não superado. 3. Reboque
intraconsciencial. 4. Autocorrupção crassa.
Estrangeirismologia: o upgrade sináptico; a coragem consciencial do strong profile;
o ato de juntar as últimas peças do puzzle; o neomodus operandi da evolução consciencial; o neomodus ratiocinandi evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Superemos
nós mesmos. Superemo-nos incessantemente, produzindo.
Coloquiologia. Eis 5 expressões populares utilizadas quando sobrevém a ultrapassagem
das autodificuldades evolutivas: pegar o touro pelos chifres; ou vai ou racha; a sensação de ter
dado n em pingo d’água; pegar carona no rabo de foguete; o céu é o limite.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Curso Intermissivo (CI); o holopensene da inteligência evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a manutenção do holopensene pessoal da perseverança no pen; as evidências pensênicas do autodiscernimento proexológico; a manutenção do
holopensene de incorruptibilidade pessoal.
Fatologia: a autossuperação do megatrafar; a autossuperação das dificuldades e obstáculos intraconscienciais; o autenfrentamento e o sobrepairamento mediante as situações de conflitos
íntimos; a superação sadia dos limites pessoais; a autovivência teática das reciclagens existenciais
(recéxis) e reciclagens intraconscienciais (recins); a consciencioterapia auxiliando na identificação e superação do megatrafar; a acalmia interpessoal mediante a identificação dos mecanismos
de defesa do ego (MDEs); o entendimento, a identificação e aceitação da realidade do autotrafar;
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o ato de deixar cair as máscaras perante si mesma; a teática da autoconsciencioterapia com autorganização técnica; o levantamento autobiográfico sem emocionalismo; a saturação de si mesmo
nos contínuos autenganos; o acanhamento mentalsomático deixando a consciência em ponto morto evolutivo; o trafor subutilizado; a opção pelo autodesassédio; o entendimento da necessidade
de melhoria pessoal da autorganização; a eliminação dos bagulhos energéticos intrafísicos na base
física da conscin; o ato de voltar atrás e promover a assepsia energética de modo consciente e por
decisão própria nas interrelações pessoais; o rejuvenescimento somático a partir da ampliação da
lucidez quanto à manifestação pessoal; a elevação da autestima; o aumento da autoconfiança;
a autopromoção evolutiva conquistada através da mudança de patamar; a identificação da linha de
abertura profissional para a consecução da programação existencial (proéxis); o desbloqueio mentalsomático expandindo a intelectualidade e dinamizando o autodiscernimento; a vitória intraconsciencial; a ultrapassagem de obstáculos, barreiras e filtros cognitivos adquiridos através da
Mesologia; a interassistência ao grupocarma através do princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
a interassistencialidade vivenciada no ciclo de amizades enquanto resultado da superação do megatrafar; a utilização da inteligência evolutiva obtendo como resultado a retomada de tarefa junto
à família consciencial enquanto minipeça atuante e integrada do maximecanismo na consecução
da proéxis gupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paradiagnóstico
dos bloqueios energéticos encefálicos; o campo energético auxiliando no paradiagnóstico do megatrafar; o encaminhamento assistencial extrafísico das companhias do passado; o fortalecimento
da conexão com o amparador pessoal; os recursos das percepções parapsíquicas aplicados à autopesquisa; a experimentação de conexão com a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a melhoria
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) atestando a autossuperação do megatrafar; o divisor de águas
do antes e depois da participação na megaeuforização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo dos efeitos da vontade gerando a autossuperação; o sinergismo da utilização de trafores
na autossuperação de trafares.
Principiologia: o princípio do “isto não é para mim”; o princípio do “se algo não serve, não adianta fazer maquiagem”; o princípio do “quem procura acha”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança
autopesquisística; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da
autodesassedialidade; o principio autossuperador de acrescentar, diariamente, melhorias aos
autodesempenhos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) empregado na autossuperação do
megatrafar; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP) na condição de código etológico pessoal;
o código de exemplarismo pessoal (CEP) enquanto instrumento da concretização das autossuperações.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial através dos autesforços; o predomínio
da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%); a teoria da resiliência exemplarista.
Tecnologia: a técnica das 5 horas de autorreflexão; a técnica da madrugada; a técnica
de não desistir de si mesmo; a técnica da listagem dos traços fardos (trafares), traços fortes (trafores) e traços faltantes (trafais); a técnica da chapa quente vivenciada na condição de professor
da Conscienciologia; a técnica da exaustividade; a técnica da recéxis; a técnica da recin.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo nas autossuperações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;
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o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da euforia homeostática resultante da superação do megatrafar;
o efeito de encontrar o fio da meada na caminhada do autoconhecimento; o efeito de construir
a nova História e Para-História, pessoais, a partir de novas posturas; o efeito gratificante da
retomada de tarefas proexológicas; o efeito dos autodesempenhos corretos, constantes e prolongados na autossuperação do megatrafar.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses desencadeadoras das renovações intraconscienciais positivas; o desenvolvimento de neossinapses para superação do megatrafar; a recuperação de cons a partir da conexão parassináptica.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; os estágios sucessivos do ciclo do desenvolvimento
consciencial; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo da Seriexologia.
Binomiologia: o binômio responsabilidade-proéxis; o binômio megaprioridade–autossuperação evolutiva; o binômio autodiscernimento atuante–autesforços prolíficos; o binômio autopesquisa-sobrepujamento; o binômio esforço-sucesso; o binômio recin-recéxis; o binômio autorganização–resultados positivos.
Interaciologia: a interação Conscienciometria-Consciencioterapia; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento-autossuperação-automotivação; o crescendo saída da assistência egocármica para a assistência policármica; o crescendo minipeça
inútil–minipeça útil do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio autorreparação-autorresgate-autorrespeito.
Polinomiologia: o polinômio vontade–decisão–autenfrentamento–resultado positivo.
Antagonismologia: o antagonismo megatrafar / megatrafor; o antagonismo trafar desconhecido / trafar superado; o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial;
o antagonismo zona de conforto / autenfrentamento; o antagonismo padrão evolutivo mínimo
/ padrão evolutivo máximo; o antagonismo bloqueio mentalsomático / desbloqueio mentalsomático; o antagonismo priorização do egocentrismo / priorização do altruísmo.
Paradoxologia: o paradoxo das retrospectivas gerando as neoperspectivas; o paradoxo
do ato de entrar em si para sair de si.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a voliciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço nas autossuperações; a lei de causa e efeito aplicada
aos esforços pessoais.
Filiologia: a evoluciofilia; a autocriticofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia; a priorofilia; a desafiofilia; a determinofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a recexofobia; a autofobia; a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a decidofobia; a logicofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome do avestruzismo.
Maniologia: a neutralização da fracassomania; a reciclagem da patomania.
Mitologia: a desconstrução do mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a volicioteca; a determinoteca; a conscienciometroteca; a trafaroteca;
a recexoteca; a recicloteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia;
a Recexologia; a Reeducaciologia; a Egocarmologia; a Autocosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Policarmologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-serenão vulgar; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência
superadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o reciclante existencial; o inversor existencial; o intermissivista; o tertuliano; o tenepessista; o cognopolita; o proexista; o homem de ação; o exemplarista; o evoluciente; o maxidissidente ideológico; o autodecisor; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o compassageiro evolutivo; o voluntário; o autopesquisador; o autorreeducador; o verbetólogo.
Femininologia: a reciclante existencial; a inversora existencial; a intermissivista; a tertuliana; a tenepessista; a cognopolita; a proexista; a mulher de ação; a exemplarista; a evoluciente; a maxidissidente ideológica; a autodecisora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a compassageira evolutiva; a voluntária; a autopesquisadora; a autorreeducadora; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens resiliens; o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação juvenil do megatrafar = a remoção de traço nosográfico
durante a fase da juventude; autossuperação madura do megatrafar = a remoção de traço nosográfico em idade madura.
Culturologia: a Multiculturologia da evolução das consciências.
Trafarologia. Eis, na ordem alfabética, 7 trafares superáveis e respectivas atitudes passíveis de serem aplicadas a partir da intenção, vontade e autenfrentamento por parte da conscin
lúcida, homem ou mulher:
1. Autodepreciação: os estudos autoconscienciométricos; a identificação dos trafores;
a recuperação da autoimagem.
2. Autovitimização: o inventariograma dos aportes recebidos; a recuperação da autolucidez enquanto minipeça no maximecanismo da proéxis grupal; a prática da assistencialidade.
3. Dependência: a Autoconsciencioterapia; a teática da autonomia; a vivência interdependente.
4. Dispersão: a identificação do holopensene pessoal; o planejamento de metas exequíveis, em planilhas, sob prazos estabelecidos; a recuperação da autorganização megafocada na proéxis pessoal.
5. Heteroinfluenciabilidade negativa: o desenvolvimento da projetabilidade lúcida;
a recuperação da autocriticidade; a aplicação do princípio da descrença.
6. Intolerância: o levantamento dos próprios rastros energéticos e pensênicos; a recuperação da autobenevolência; o exercício de ampliar o nível de acolhimento e fraternismo; a prática
da convivialidade sadia.
7. Preguiça: o levantamento dos objetivos versus resultados alcançados; a recuperação
da responsabilidade cosmoética; a elaboração e aplicação do próprio CPC.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do megatrafar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
02. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
03. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
04. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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Holopensenograma: Holopensenologia; Neutro.
Megatrafar: Parapatologia; Nosográfico.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Trafor consequente: Traforologia; Homeostático.
Trafor enganador: Conscienciometrologia; Nosográfico.
Travão: Parapatologia; Nosográfico.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO MEGATRAFAR EVIDENCIA INDUBITÁVEL POSICIONAMENTO COSMOÉTICO LÚCIDO, PELA
CONSCIN INTERMISSIVISTA, FRENTE ÀS AUTOPESQUISAS
DOS CENÁRIOS AUTOMIMÉTICOS DA VIDA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda acoberta o megatrafar pessoal ou o reconhece nas automanifestações? Quais traços trafarísticos já superou? Em qual profundidade?
Bibliografia Específica:
1. Guzzi, Flavia; Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores
Ana Luiza Rezende et al.; 226 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 1 entrevista; 11 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 técnicas;
3 websites; glos. 300 termos; 20 refs.; 1 epíl.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 72 e 73.
2. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; revisoras técnicas Cristina Arakaki; Sandra Tornieri; & Solange Camargos; 188 p.; 8 caps.; 21
E-mails; 1 entrevista; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 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 139 a 148.
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 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 324.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 444 e 446.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO MISTICISMO
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do misticismo é o ato ou efeito de vencer, sobrepujar, abjurar e transcender a manifestação inata, propulsão ou inclinação relacionada à valorização de
crendices, dogmas, submissões, genuflexões, idolatrias e mistificações decorrente de vivências
pretéritas milenares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Surgiu no Século XVI. O termo
místico provém do idioma Grego, mustikós, “relativo aos mistérios, às cerimônias religiosas secretas”, através do idioma Latim, mysticus. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo procede também 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: 1. Autocura do misticismo. 2. Autorreciclagem da crendice. 3. Autossobrepujamento do dogmatismo religioso.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do misticismo, autossuperação individual do misticismo e autossuperação grupal do misticismo são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Antonimologia: 1. Autafirmação da religiosidade. 2. Autopersistência no dogmatismo.
Estrangeirismologia: o turning point evolutivo; o principium incredulitatis; o projecto
ergo sum; as ideias avant-garde; o neomodus operandi; a evitação da misinterpretation diante
dos fenômenos parapsíquicos; o dubitando ad veritatem pervenimus; a pax deorum.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paracientificidade.
Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo
de responsabilidade (Sigmund Freud, 1856–1939). Tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta
a responsabilidade (Victor Hugo, 1802–1885).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema, citadas em ordem alfabética:
1. “Abolidores. Os conscienciólogos são, ao mesmo tempo, os abolidores do materialismo e do misticismo, através das autexperimentações, a partir do princípio da descrença”.
2. “Parapsiquismo. O ápice qualificativo do parapsiquismo é o intelectual, quando aplica a Mentalsomatologia teaticamente. Todas as manifestações parapsíquicas calcadas em misticismos, ritualísticas ou religiosidades ainda são muitos primárias, instintuais e psicossomáticas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal descrenciológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os
retropensenes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a autossuperação do misticismo; a maxidissidência autodescrenciológica; o ar
misterioso na autexpressão; a armadilha de ceder à sedução do raciocínio teológico; o desadormecimento da letargia dogmática; a Inquisição Católica suprimindo violentamente a manifestação
parapercepciológica dos chamados hereges; a hipótese da gênese das religiões atrelada ao engano
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parapsíquico; a inutilidade antievolutiva do culto ao sofrimento; a castidade mantida como prérequisito para o exercício do sacerdócio em diversas culturas desde a Antiguidade; a identificação
do desconforto patológico diante da descrença alheia às ideias pessoais; o comportamento do
assistente místico de ignorar a própria condição parapsíquica, com a ânsia de salvar tudo e todos;
a desdramatização da condição do sensitivo como sendo o eleito; a inortodoxia; o sentimento
mentalsomático da gratidão sobrepujando ruminações mentais de parexperiências, individuais ou
grupais, desagradáveis; a preponderância da postura íntima interassistencial; a atualização cosmoética quanto ao autocuidado; a opção lúcida pela tarefa de esclarecimento; o exercício da autenticidade como profilaxia do perfeccionismo místico; a desamarração da castração doutrinária possibilitando autexames de fato; o pragmatismo produtivo; a vivência do paradigma consciencial situando o próprio pesquisador enquanto objeto de averiguação; a ortopráxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a retificação da labilidade parapsíquica; a autorreciclagem paracientífica; as projeções vexaminosas escancarando
traços místicos inculcados na intraconsciencialidade; a identificação das marcas paragenéticas
evidenciando sinais de punição em autorretrossoma; os traumas decorrentes da manifestação do
autoparapsiquismo em contextos pretéritos; a auto e heterexigência patológica em relação ao desempenho parapsíquico do médium; a holossomaticidade evidenciando a capacidade individual
do progresso quanto às parapercepções; a autexperimentação parapsíquica contínua e cosmoética
promovendo relativa naturalidade ao vivenciar fenômenos parapsíquicos; a desinibição parapsíquica por meio do exercício da autexposição seletiva, assertiva e tarística das paravivências; os
autesforços quanto ao autescrutínio, otimizando o protagonismo parapsíquico-interassistencial
cosmoético; o autodidatismo contribuindo para o autoparapsiquismo intelectual; a criticidade cosmoética; a doação de ectoplasmia terapêutica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desenvolvimento interassistencial da psicofonia consciente homeostática; a busca da parapolimatia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo compreensão seriexológica–maxifraternismo; o sinergismo autodidatismo–autoconfiança mentalsomática.
Principiologia: o principium coincidentia oppositorum; o princípio da descrença (PD);
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica do registro diário; as técnicas de assimilação e desassimilação
energética; as técnicas projetivas; as técnicas retrocognitivas; as técnicas evolutivas recéxis e invéxis.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis do Parapsiquismo.
Efeitologia: o efeito desmistificador das projeções conscientes; os efeitos avassaladores
da inculcação de dogmas na Sociedade; o desmantelamento do conceito religioso do milagre enquanto efeito da transcendência à matéria; a inibição parapsíquica como efeito de retrocicatrizes.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes das deslavagens cerebrais; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo nosográfico experiência extrassensorial–exacerbação da manifestação psicossomática–interpretação mística; o ciclo parapsíquico erudição-empirismo-criticidade;
o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação;
o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
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Enumerologia: a autenticidade da conscin lúcida; a autocognição da conscin lúcida;
a autocrítica da conscin lúcida; o autesmero da conscin lúcida; a autestima da conscin lúcida;
a autonomia da conscin lúcida; a autocientificidade da conscin lúcida.
Binomiologia: o binômio discernimento-mentalsoma; o binômio conscin parapsíquica
cosmoética–consciex amparadora; o binômio observação-experimentação; o binômio admiração-discordância como profilaxia da tendência à idolatria; o binômio ignorância-medo; o binômio patológico minidissidência-ressentimento; o binômio compreensão-gratidão; o binômio autoinibição afetivo-sexual atual–castidade.
Interaciologia: a interação autestima sadia–autopacificação íntima; a interação autopensenidade libertadora–autafinização holopensênica sadia; a interação autopensenidade maniqueísta–holopensene baratrosférico.
Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo conhecimento-esclarecimento; o crescendo histórico Idade Média–Renascimento–Iluminismo–Conscienciologia; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo paleoconservantismo mistificador–neovanguardismo paracientífico.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio reconciliação-libertação-maxidissidência.
Polinomiologia: o polinômio cosmovisão-Cosmoética-multidimensionalidade-universalismo; o polinômio antissacralização-antidogmatismo-antidoutrinação-antissectarismo.
Antagonismologia: o antagonismo omniquestionamento / fé; o antagonismo minidissidente / maxidissidente; o antagonismo doutrinação / elucidação; o antagonismo criatividade
/ devaneio; o antagonismo seletividade / sectarismo; o antagonismo objetividade / subjetividade;
o antagonismo modéstia / humildade; o antagonismo heterodoxia / inortodoxia; o antagonismo
omissão superavitária / omissão deficitária.
Paradoxologia: o paradoxo do egoísmo presente no desejo de santificação; o paradoxo
da antiassistencialidade no ato de martirização.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei da associação de ideias; a lei do maior esforço hermenêutico parapsíquico; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a autopesquisofilia; a neofilia; a profilaxia quanto à hagiofilia; a evoluciofilia; a autenticofilia; a recinofilia; a metodofilia.
Fobiologia: o autodesenvolvimento projeciológico como profilaxia da tanatofobia; a autocriticofobia; a espectrofobia; o medo de errar.
Sindromologia: a síndrome ectoplásmica; a síndrome da erudição desperdiçada (síndrome de Swedenborg); a síndrome de Oráculo; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a salvaciomania; a megalomania mística.
Mitologia: o mito de toda dissidência representar espontânea recin; o mito de existirem
pessoas sem parapsiquismo; o mito da heterocura; o mito de o ato de tratar-se bem ser condenável; o mito da conscin religiosa efetivamente pesquisadora; o mito da necessidade do autossofrimento em prol da assistencialidade; o mito de toda psicofonia mudar radicalmente o tom de voz
do sensitivo.
Holotecologia: a oniroteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autolucidologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Holomnemonicologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Seriexologia.
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 parapsíquico lúcido; o astrólogo; o curandeiro; o benzedeiro; o alquimista; o mago; o bruxo; o tarólogo; o profeta; o boticário; o feiticeiro; o iniciado; o druida; o advinho; o cigano; o pajé; o sacerdote; o hermético; o cabalista; o xamã; o rishi; o hierofante;
o epopta; o mistagogo; o cátaro; o auspício.
Femininologia: a parapsíquica lúcida; a astróloga; a curandeira; a benzedeira; a alquimista; a maga; a bruxa; a taróloga; a profetisa; a boticária; a feiticeira; a iniciada; a druidesa; a advinha; a cigana; a pajé; a pitonisa; a sacerdotisa; a hermética; a cabalista; a xamã; a cátara;
a vestal.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens gurulatriacus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação individual do misticismo = a condição de sucesso intraconsciencial de reciclagem da tendência mística; autossuperação grupal do misticismo = a condição coletiva de êxito no movimento pró-evolutivo de abjuração da manifestação dogmática.
Culturologia: o condicionamento cultural da atual vida intrafísica podendo levar ao engano parapsíquico; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura conscienciológica.
Tabelologia. À luz da Descrenciologia, eis, por exemplo, 16 contrapontos entre as manifestações neovanguardista paracientífica e paleoconservantista mistificadora, na ordem alfabética:
Tabela – Cotejo Posturas de Neovanguardismo Paracientífico versus
Posturas de Paleoconservantismo Mistificador
Nos

Neovanguardismo paracientífico

Paleoconservantismo mistificador

02.

Assunção da autorresponsabilidade
multidimensional
Atacadismo consciencial

Negligência do autocompromisso multidimensional
Varejismo consciencial

03.

Autenticidade

Dissimulação

04.

Autocompreensibilidade

Autovitimização

05.

Autoimperdoamento

Autoculpa

06.

Autonomia parapsíquica

07.

Autoparapsiquismo sadio

11.

Condição de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial
Discernimento
Domínio da psicofonia e semipossessão
benigna
Grupalidade evolutiva

Heteronomia parapercepciológica
Autossensitividade autodefensiva ou doentia
Condição de maxipeça no minimecanismo
Dogmatismo
Subjugação à psicofonia e possessão majoritariamente nosográfica
Interprisão grupocármica

12.

Incorruptibilidade cognitiva

Distorção cognitiva

01.

08.
09.
10.
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Nos

Neovanguardismo paracientífico

Paleoconservantismo mistificador

13.

Interassistencialidade

Caridade

14.

Predomínio do mentalsoma

Predomínio do psicossoma

15.

Tarística

Taconística

16.

Universalismo

Sectarismo

Gratidão. A maxidissidência, de fato, somente é viável por meio da compreensão multidimensional, fraterna, porém discordante em relação aos grupos pertencidos, com profunda gratidão pelas experiências vivenciadas, superando, de maneira reconciliatória, possíveis mágoas ou
ressentimentos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do misticismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autonomia parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Autoparapsiquismo artístico-místico: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Descrenciograma: Descrenciologia; Neutro.
08. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
09. Jogo da religião: Holomaturologia; Nosográfico.
10. Parapolimatia: Autoparapercepciologia; Homeostático.
11. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
13. Síndrome do Oráculo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Técnica da irreverência tarística: Antidogmatologia; Homeostático.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO MISTICISMO É CONDIÇÃO
LIBERTÁRIA, COSMOÉTICA E CATALISADORA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL ALCANÇADA POR MEIO DO AUTODISCERNIMENTO APLICADO À PARAPERCEPCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a presença de resquícios místicos na manifestação pessoal? Está disposto(a) a renunciar tais tendências, ou ainda se sente confortável
transferindo o autodever quanto ao próprio bem-estar consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Binômio Antivitimização-Autobenignidade Aplicado à Autocuroterapia; Artigo; V Jornada
de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 4 enus.; 5 técnicas; 7 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 62 a 73.
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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; 33 enus.; 149 estrangeirismos;
22 filmes; 1 foto; 79 infográficos; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 5 a 90 e 270 a 291.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 40
e 1.245.
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 129, 137,
499 a 502, 521 e 580.
5. Zolet, Lilian; & Kunz, Guilherme; Orgs.; Acoplamentarium: Primeira Década: O Primeiro Laboratório
Grupal do Planeta para o Desenvolvimento Parapsíquico; Equipe de revisores Editares; 108 p.; 3 seções; 9 caps; 6 citações; 20 E-mails; 7 estrangerismos; 66 fotos; 2 gráfs; 12 ilus.; 2 microfiografias; 5 tabs; 17 enus; 19 websites; 22 refs.;
alf.; 23,5 x 19 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 23 a 38.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO ORGULHO
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do orgulho é o ato de a conscin, homem ou mulher, autenfrentar, tratar, sobrepujar, eliminar e erradicar o trafar da soberba, exercendo a capacidade de
autocura por intermédio das reciclagens intraconscienciais efetivas e pró-evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo superação procede do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo orgulho deriva do idioma Espanhol, orgullo, e este do idioma Catalão, orgull, “orgulho”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Remoção da postura orgulhosa. 2. Autocura do orgulho. 3. Autossuperação da soberba.
Antonimologia: 1. Automanutenção do orgulho. 2. Paliação do orgulho. 3. Autexaltação da imodéstia. 4. Fossilização da soberba.
Estrangeirismologia: a glasnost interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
Citaciologia. Eis duas citações reflexivas associadas ao tema: – O orgulho não quer dever, e o amor-próprio não quer pagar (François La Rochefoucauld, 1613–1680). Muitos homens
têm um orgulho que os leva a ocultar os seus combates e apenas a mostrarem-se vitoriosos (Honoré de Balzac, 1799–1850).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Orgulho. A raiz paragenética do orgulho é o egão. A automemória minimiza e elimina o orgulho. Todos os que se manisfestam com orgulho levam algum esbregue retificador em
certo momento da vida evolutiva”. “O orgulho suicida é quando a pessoa abre mão da prática
profissional, na sua área de expertise, ao receber crítica inquestionável sobre algo distinto e paradigmaticamente mais evoluído do que o seu conhecimento prévio que vinha acumulando”.
2. “Orgulhos. Os embates entre os orgulhos das pessoas são os precursores e geradores
das guerras”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação do orgulho; o holopensene pessoal da holomaturidade; o holopensene da autossuperação evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o holopensene do autoconhecimento; o holopensene da autoconsciencioterapia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; a incorruptibilidade autopensênica.
Fatologia: a autossuperação do orgulho; a nova postura na troca de afeto; a admissão da
necessidade em receber assistência; a eliminação da arrogância; a teimosia transformando-se em
perseverança; o amor-próprio equilibrado; a admissão do erro; a autenticidade nas relações conscienciais; a autopesquisa profunda de trafares; a aceitação de não ser o melhor em tudo; a autopercepção de não agradar a todos; a eliminação do senso de preservação da autoimagem;
os mecanismos de defesa do ego (MDE); a antivitimização; a autorreconciliação; a transformação
do perfeccionismo em detalhismo; a eliminação da superficialidade nas manifestações conscienciais; a identificação dos pseudoganhos ao manter a postura orgulhosa; a coragem em assumir o or-
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gulho enquanto trafar; o amadurecimento da consciência ao reconhecer os prejuízos da postura
orgulhosa; a superação da vergonha ao admitir vulnerabilidades; o ato de rever o sentimento de
indignação tão recorrente nas interações conscienciais; o ato de baixar a guarda nas interrelações
conscienciais; a demonstração de sentimentos; os resquícios de posturas monárquicas; a autexposição programada em curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 1 (ECP1); as revisões
gesconológicas assistenciais permitindo o aprendizado ao receber críticas; a aceitação do heteroafeto; a autossuperação da dificuldade em demonstrar e receber afeto, apesar da afeição intensa;
a inclusão do trafor comedimento na convivialidade; o domínio do subcerébro abdominal;
o exercício da gratidão constante a tudo e a todos; a reciclagem da imagem estigmatizada; a autodecisão em melhorar-se objetivando maior rendimento evolutivo; a ruptura dos mecanismos de
funcionamento nocivos e atravancadores da proéxis; a inteligência evolutiva (IE); a eliminação
dos surtos de imaturidade; a erradicação do comportamento de princesa; o descarte do orgulho ferido; a opção pela recin; o abertismo consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossuperação
do orgulho permitindo a aproximação do amparo extrafísico; a abertura consciencial para a assistência extrafísica; a evolução interassistencial na prática da tenepes; a utilização da projeção consciencial (PC) na condição de ferramenta autevolutiva; as retrocognições permitindo a identificação e possível raiz do retrorgulho; a mobilização básica das energias (MBE) permitindo o aprofundamento na autopesquisa; a autenticidade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autossuperação do orgulho–renovação consciencial;
o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo assistência-interassistência; o sinergismo autoperdão–
–autorreconciliação–reciclagem intraconsciencial; o sinergismo assistencial gerado pela transparência consciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução interassistencial; o princípio da intransferibilidade das responsabilidades pelos atos cometidos; o princípio
da não persistência no erro identificado; o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio grupal de juntos se ir mais longe; o principio de não maquiar a doença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão;
a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica de manutenção da autolucidez; a técnica da
autexposição; a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento cosmoético de conscins
e consciexes carentes ou invasoras do microuniverso consciencial; a técnica do arco voltaico objetivando os desbloqueios encefálicos; a técnica conscienciométrica da conscin-cobaia; a técnica
do preenchimento das folhas de avaliação do Conscienciograma; a técnica etiológica do salto
baixo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquato impulsionador de reciclagens intraconscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses benévolas e desassediantes concretizando a recin.
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Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autorreflexão–autoposicionamento–autodefinição–planejamento
da recin; o ciclo autoconsciencioterápico iniciado após os autoposicionamentos cosmoéticos;
o ciclo paradiagnóstico-paratratamento; o enfrentamento do ciclo de autocorrupções anticonsciencioterápicas; o ciclo consecução da autoprescrição–autochecagem holossomática.
Binomiologia: o binômio autoposicionamento-autoincorruptibilidade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio autocognição-autorreeducação; o binômio admiração-discordância.
Crescendologia: o crescendo recexis-recin; o crescendo automotivação-autocoerência-autoconfiança.
Trinomiologia: o trinômio decisão-autoposicionamento-mudança; o trinômio reconhecimento-autorreconciliação-recin.
Polinomiologia: a atuação cosmoética pelo polinômio incorruptibilidade pensênica–lealdade evolutiva–compléxis–moréxis; a inatingibilidade do compléxis pelo polinômio orgulho–
–cumplicidade anticosmoética–interprisão–melin; a superação do polinômio patológico egoísmo-presunção-orgulho-arrogância.
Antagonismologia: o antagonismo profilaxia / terapia; o antagonismo evocação do
amparador / evocação do assediador; o antagonismo pró-atividade / acomodação.
Paradoxologia: o paradoxo de a lealdade ao próprio egão ser deslealdade à própria
consciência; o paradoxo de sentir orgulho do orgulho; o paradoxo de recusar assistência no momento de maior necessidade.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a autocracia; a pensenocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a recinofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; o abertismofilia; a ajustofilia.
Fobiologia: o fim da neofobia; a autoexposiciofobia.
Sindromologia: a suplantação da síndrome da mediocrização; a eliminação gradual da
síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autoparapercepciologia; a Autodespertologia; a Autoconscienciometria; a Paraterapêutica; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin egocêntrica; a conscin lúcida; a conscin autoconsciencioterapeuta; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o evoluciente; o orgulhoso; o arrogante; o vaidoso; o melindroso; o super homem; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da Conscienciologia.
Femininologia: a evoluciente; a orgulhosa; a arrogante; a vaidosa; a melindrosa; a mulher maravilha; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da
Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens orthopen-
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senicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens superbus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens incohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação inicial do orgulho = a reciclagem de posturas arrogantes
visando a heteraprovação; autossuperação avançada do orgulho = a reciclagem intraconsciencial
do megatrafar promovendo a reestruturação holopensênica.
Culturologia: a cultura da Autocriticologia; a cultura da autolibertação; a cultura da
saúde consciencial.
Lucidologia. A autoidentificação do conjunto de posturas orgulhosas mais recorrentes
na manifestação consciencial pessoal é parte do processo da autossuperação do orgulho.
Caracterologia. Sob a ótica da Autocriticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
9 posturas para autanálise e identificação da automanifestação do trafar orgulho:
1. Competição. Você entra em situação na qual tem chance de perder ou só entra para
ganhar? Identifica o medo de fracasso?
2. Controle. Você identifica necessidade excessiva de controle buscando manter a zona
de conforto?
3. Empáfia. Você se considera superior aos demais? É intolerante perante os erros?
4. Independência. Você se considera conscin independente, sem precisar de ninguém?
Tem dificuldades em pedir ou admitir a necessidade de ajuda?
5. Melindre. Você se sente humilhado(a) com facilidade?
6. Mentira. Você identifica a necessidade de mentir para manter determinadas aparências? Já se percebeu em situações difíceis financeiramente relacionadas a heteroaprovações?
7. Patologia. Você identifica a manifestação da síndrome da ectopia afetiva em algum
aspecto?
8. Teimosia. Você mantém posicionamentos simplesmente para não dar o braço a torcer? Com qual frequência?
9. Vulnerabilidade. Você se identifica vulnerável? Qual aspecto busca esconder na automanifestação para se mostrar forte perante outem?
Neoposturas. A partir da autoidentificação das posturas orgulhosas manifestas, inicia-se
o processo de autossuperação e renovação pensênica.
Prioriologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapeuticologia, eis, por exemplo, 9 neoposturas necessárias à autossuperação do orgulho, listadas em ordem de prioridade:
1. Aceitação. Admitir o trafar agora explícito.
2. Abertismo. Atentar-se à assistência dos amparadores.
3. Autocrítica. Reconhecer ser passível de erro, sendo este, parte do processo de aprendizagem.
4. Autodomínio. Buscar o autocontrole das energias pessoais e da autopensenidade.
5. Aprofundamento. Sair da superficialidade.
6. Autenticidade. Aplicar a autenticidade consciencial nas interrelações conscienciais.
7. Confiança. Aprender a confiar nas pessoas e se tornar confiável.
8. Lealdade. Ser leal evolutivamente.
9. Gratidão. Tornar-se pessoa grata com sinceridade.
Processo. Durante os processos de autossuperação há a necessidade de planejamento da
reciclagem intraconsciencial mediante técnicas, cronograma e avaliação dos resultados.
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Qualificação. No processo de reciclagem do trafar orgulho, alguns traços podem servir
de grande trampolim, se qualificados. Geralmente, as consciências orgulhosas apresentam, por
exemplo, estas 3 características abaixo relacionadas, em ordem alfabética:
1. Coragem: qualificar para coragem evolutiva.
2. Lealdade: qualificar para lealdade evolutiva.
3. Teimosia: qualificar para perseverança.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do orgulho, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autossuperação do megatrafar: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Catástase autodesassediadora: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Crescendo melin-autossuperação: Autorrecexologia; Neutro.
09. Inteligência autoconsciencioterápica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
10. Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Orgulho autoinibidor: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO ORGULHO É CONDIÇÃO
NECESSÁRIA PARA ASCENSÃO DE NOVO PATAMAR
EVOLUTIVO E INTERASSISTENCIAL RUMO À DESPERTICIDADE E À HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica a necessidade de autossuperação do
orgulho? Ou ainda o considera trafor?
Filmografia Específica:
1. Orgulho e Preconceito. Título Original: Pride and Prejudice. País: Reino Unido; & França. Data: 2005.
Duração: 127 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; Matthew Macfadyen; Brenda Blethyn; Donald Sutherland;
& Judi Dench. Produção: Tim Bevan; Paul Webster; & Eric Fellner. Direção de Arte: Nick Gottschalk; & Mark Swain.
Roteiro: Deborah Moggach, com base no livro homônimo de Jane Austen. Fotografia: Roman Osin. Música: Dario
Marianelli. Figurino: Jacqueline Durran. Companhia: Focus Features. Sinopse: Inglaterra, 1.797. As cinco irmãs
Bennet: Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey
Mulligan) foram criadas pela mãe (Brenda Blethyn) fanática em encontrar maridos ricos para as filhas. Elizabeth, porém
deseja ter vida mais ampla e conta com o apoio do pai (Donald Sutherland). Quando o solteiro rico (Simon Woods) passa
a morar na mansão vizinha, as irmãs logo ficam agitadas. Jane logo conquista o coração do jovem rico e Elizabeth conhece o bonito e esnobe Sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre os dois passam a ser cada vez mais constantes e apesar das diferenças entre ambos, se apaixonam.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO PALADAR LICENCIOSO
(AUTOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do paladar licencioso é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, consumir alimento saudável, ideal ou apropriado às atividades pessoais diárias,
intra e extrafísicas, suplantando o hábito, por vezes oriundo de retrovidas, do prazer gustativo
imediato, visando obter saúde holossomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer;
alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Surgiu no Século XVI. O termo paladar procede do idioma Latim vulgar, palatare, derivado do idioma Latim, palatum,
pádar, “palato, gosto”. Apareceu no Século XVII. A palavra licença provém do idioma Latim,
lecença, e este de licentia, de licere, “permissão; autorização; poder de fazer sua vontade;
atrevimento; indisciplina; abuso de liberdade”. As palavras licença e licencioso surgiram no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação da gula. 2. Autossobrepujamento do prazer gustativo desregrado. 3. Autossuplantação do paladar indisciplinado. 4. Autossuperação do deleite gustativo. 5. Autossobrepujamento do gozo alimentar. 6. Autossuperação da imaturidade alimentar.
7. Autossuperação da gustação caótica. 8. Eliminação do costume alimentar vicioso.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo paladar:
despalatalização; despalatalizada; despalatalizado; despalatalizar; despalatização; despalatizada; despalatizado; despalatizar; impalatabilidade; impalatável; palatabilidade; palatal; palatalização; palatalizada; palatalizado; palatalizar; palatável; palatina; palatinal; palatino;palatite;
palatização; palatizada; palatizado; palatizar; palatizável; palato; palatoalveolar; palatofaríngeo; palatograma; palatolabial; palatolingual; palatonasal; palatoplastia; palatoplástica; palatoplástico; palatoplegia; palatoplégica; palatoplégico; parapaladar.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do paladar licencioso, autossupera ão básica do paladar licencioso e autossupera ão avan ada do paladar licencioso são neologismos técnicos da Autoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Autocomplacência alimentar. 2. Autossubjugação ao gastrossoma.
3. Autossabotagem alimentar. 4. Imaturidade alimentar. 5. Manutenção da ignor ncia alimentar.
6. Manutenção do paladar antissaúde. 7. Prevalência do prazer alimentar. 8. Satisfação do apetite permissivo.
Estrangeirismologia: o ato de sobrepujar el paladar negro; o background da consciência alimentar; a superação dos gaps na escolha de alimentos saudáveis; a convicção de expertem
em assuntos do sense of taste saudável; a saúde holossomática à la carte; a escolha nutricional
saudável no self service; o fast food de baixo valor nutricional; a preferência pelo slow food; a suplantação do gustum lasciviam adesse creditis; os insights quanto à alimentação da conscin saudável.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde holossomática.
Proverbiologia: – Coma para viver e não viva para comer. O peixe morre pela boca.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Alimentação. Jamais devemos esquecer que a alimentação existe especificamente
destinada a restaurar as energias dos órgãos e sistemas do corpo humano. Não devemos abusar do
gastrossoma”.
2. “Intrafisicologia. Como reafirmo: a vida humana é dura e o erro é mole para ser cometido. Ninguém vem aqui apenas para comer tão somente as ambrosias das sobremesas. A existência intrafísica é sucessão paradoxal de instigantes provações objetivando a evolução do bem-
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-estar pessoal, e tal fato exige autocompreensão perante os percalços e adversidades da existência,
não raro, escolhidos pela própria consciência”.
3. “Paladar. O paladar mata”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do controle do gastrossoma; o holopensene pessoal da Autoconscienciologia; a autoconsciencialidade pensênica; os autopensenes; a autopensenidade; o holopensene homeostático; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene
do autoconhecimento; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal da saúde consciencial.
Fatologia: a autossuperação do paladar licencioso; a ampliação da lucidez gastronômica;
a profilaxia quanto ao prazer licencioso na alimentação; o autodiscernimento alimentar; o autoconhecimento emocional em relação à alimentação; o apetite gastrossômico contido prevalecendo
sobre o deleite do paladar; a eliminação da influenciabilidade alimentar patológica; o esforço
contínuo na reeducação alimentar; o equilíbrio holossomático influenciado pela alimentação saudável; o exemplarismo alimentar grupal das conscins lúcidas; a conquista exitosa dos novos hábitos alimentares; a pesquisa e vigilância na manutenção de hábitos alimentares hígidos; a demarcação da vida atual por mudanças alimentares; o paladar alimentar ligado à situação econômica,
social e cultural; a conquista da manutenção alimentar sadia; a suplantação das autevocações sensoriais do paladar vicioso; a superação da compulsão alimentar; a libertação dos modismos alimentares; a desconstrução da manipulação subliminar das propagandas alimentares; a profilaxia
quanto à memória do paladar desregrado; o paladar gustativo suplantando a memória cerebral;
o paladar como fixador psicossomático; a construção mental sadia do sabor pelos sentidos, olfato
e paladar; a memória gustativa de quem fomos e somos; a prioridade da saúde holossomática sobre o prazer imediato; a profilaxia dos redutores do autodiscernimento; a maturidade consciencial
alimentar; a manutenção da saúde ligada ao paladar disciplinado; a reeducação alimentar visando
adquirir genética saudável para a próxima ressoma; a tares aplicada à nutrição; o trato alimentar
respeitoso; a tranquilidade no ato de comer; a influência da alimentação sadia nas reciclagens
alimentares impostas devido à doença crônica; a inteligência evolutiva (IE) aplicada ao cuidado
somático; as recins autoprogramadas.
Parafatologia: as retrocognições associadas ao paladar; a sinalética energoparapsíquica
pessoal associada ao paladar; a melhoria quanto às companhias extrafísicas após a recin alimentar; o amparo extrafísico durante as reciclagens alimentares; o amparo extrafísico de função do
nutricionista; o parapaladar e o paraolfato na dimensão extrafísica revelando condicionamento intrafísico; o autodesassédio e heterodesassédio alimentar; a paracognição relativa à alimentação
saudável encriptada para ser recuperada nas próximas ressomas; a vivência do estado vibracional
(EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico orgia alimentar–comprometimento psicossomático; o sinergismo olfato-paladar; o sinergismo corpo são–mente sadia; o sinergismo qualificação holossomática–atenção à saúde; o sinergismo condicionamento energético–tenepes.
Principiologia: o princípio da autocura; o princípio da autocrítica permanente empregado na alimentação; o princípio do autodirecionamento pessoal; o princípio cosmoético da alimentação saudável.
Codigologia: os códigos sociais de conduta alimentar; os códigos médicos presentes nos
tratamentos de saúde; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial.
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Tecnologia: as técnicas de reeducação de hábitos saudáveis e rotinas úteis; a técnica da
ação pelas prioridades; a técnica da Higiene Consciencial; as técnicas alimentares profiláticas
para a manutenção da homeostase.
Voluntariologia: os voluntários dos grupos anônimos de apoio; os voluntários interassistentes; os voluntários consciencioterapeutas da Organiza ão nternacional de Consciencioterapia (OIC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Nutricionistas; o Colégio Invisível dos Gastroenterologistas; o Colégio Invisível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Reciclantes Existenciais; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito pernicioso do monopólio do subcérebro abdominal na alimentação;
o efeito das doenças metabólicas relacionadas a hábitos alimentares; o efeito das propriedades
farmacológicas dos alimentos; os efeitos orgânicos das dietas carnívoras e vegetarianas; o efeito
dos alimentos na cura ou remissão das doenças; o efeito da autopesquisa somática nas próximas
vidas; o efeito saudável do respeito aos horários das rotinas alimentares.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da repetição de hábitos alimentares sadios;
as neossinapses geradas para a compreensão de retropráticas alimentares; as neossinapses adquiridas por meio da recupera ão de cons; as neossinapses geradas pelas reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo autoconsciência alimentar–novos hábitos alimentares; o ciclo mudan a pensênica–mudan a somática.
Enumerologia: o paladar viciante superado; o paladar emocional reciclado; o paladar
caprichoso compensado; o paladar gastrossomático balanceado; o paladar fisiológico equilibrado; o paladar saudável consolidado; o paladar homeostático conquistado.
Binomiologia: o binômio reeduca ão nutricional–recin; o binômio subcérebro abdominal–cérebro encefálico; o binômio alimento ideal–saúde holossomática; o binômio autoconsciência alimentar–atividades equilibradas; o binômio consciência alimentar–consciência holossomática.
Interaciologia: a interação familiar às refeições; a intera ão soma-psicossoma-energossoma; a intera ão conscin-consciex; os hábitos alimentares favorecendo a interação grupocármica; a intera ão amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo nutriente energético–qualificação interassistencial;
o crescendo escolha alimentar l cida–bem-estar somático–aumento da autoconfian a–ampliação
da energia.
Trinomiologia: o trinômio conhecimento–reflexão–escolha l cida; o trinômio gustação
licenciosa–prazer psicossomático irresponsável–comprometimento somático; o trinômio memória gustativa–identidade pessoal–identidade sociocultural; o trinômio alimentos saudáveis–
–alimentos equilibrados–alimentos energéticos; o trinômio alimento saúdavel–saúde holossomática–energia consciencial sadia; o trinômio cuidado alimentar–evitação de interprisões grupocármicas alimentares–assistência alimentar; o trinômio paladar equilibrado–respeito alimentar
ao soma–melhoria da saúde holossomática.
Polinomiologia: o polinômio saber escolher–saber sentir–saber cheirar–saber comer os
alimentos saudáveis; o polinômio maleabilidade-flexibilidade-plasticidade-docilidade alimentar;
o polinômio salivar-mastigar-saborear-deglutir os nutrientes sadios; o polinômio conhecimento
alimentar–cuidados somáticos–supera ão da autocorrup ão–remoção da melin–evitação da melex; o polinômio cuidado alimentar–cuidado somático–cuidado mentalsomático–cuidado holossomático.

Enciclopédia da Conscienciologia

4255

Antagonismologia: o antagonismo rigidez gastronômica / flexibilidade alimentar; o antagonismo desleixo alimentar / cuidado alimentar; o antagonismo ectopia alimentar reeduca ão alimentar; o antagonismo irresponsabilidade alimentar / moralidade consciencial; o antagonismo ignorância alimentar / sabedoria nutricional; o antagonismo assistido / assistente.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin interassistencial inassistir a si mesma; o paradoxo pequenos descuidos–grandes problemas; o paradoxo de ingerir comidas debilitantes e querer estar saudável; o paradoxo de a amplificação do trabalho com energias conscienciais potencializar mudanças metabólicas e alimentares.
Politicologia: as políticas públicas de proteção à saúde; as políticas públicas de educação alimentar; as políticas públicas de fiscalização e controle alimentar; as políticas públicas de
processamento dos alimentos.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a dietofilia; a somatofilia; a biofilia; a pesquisofilia; a reciclofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a autocriticofobia; a sociofobia; a reciclofobia; a recexofobia;
a assistenciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da compulsão alimentar; a síndrome da hiperfagia noturna; a síndrome de Prader Willi (apetite excessivo); a síndrome de
Dumping; a síndrome metab lica; a síndrome do cruvidorismo; a síndrome da hipolactasia;
síndrome da má absorção; a síndrome da intolerância alimentar; a síndrome da ortorexia; a síndrome da doença celíaca; a síndrome do intestino irritável; a síndrome da doença de Chron.
Maniologia: a superação da consumomania; a suplantação da cafeinomania; a eliminação da chocolatomania; a prevenção à enomania; o combate à fagomania; a profilaxia da toxicomania; o combate à dopomania.
Mitologia: o mito de pessoa resfriada não sentir o paladar; o mito de o paladar ditar
sabor aos alimentos; o mito da dieta milagrosa; o mito de o produto natural ser sempre saudável.
Holotecologia: a culinarioteca; a dietoteca; a fruticulturoteca; a nutroteca; a somatoteca;
a tabacoteca; a coerencioteca; a energoteca; a holossomatoteca; a interassistencioteca; a intrafisicoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciologia; a Autocoerenciologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Gastrossomatologia; a Interassistenciologia; a Nutrologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin obsesa; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o chocólatra; o faminto; o glutão; o nutricionista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o proexista; o reeducador; o conviviólogo; o proexólogo; o macrossômata; o epicon lúcido; o evoluciente; o intelectual; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a chocólatra; a faminta; a glutona; a nutricionista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a proexista; a reeducadora; a convivióloga; a proexóloga; a macrossômata; a epicon lúcida; a evoluciente; a intelectual; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana;
a tertuliana; a ver-betóloga; a voluntária; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens diaeteticus; o Homo sapiens gastronomicus; o Homo sapiens energeticus; Homo sapiens nutriens; o Homo sapiens sanus; o Homo
sapiens intraphysicus; o Homo sapiens holossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação básica do paladar licencioso = a evitação de alimentos
prejudiciais visando à saúde somática; autossuperação avançada do paladar licencioso = a reciclagem do paladar desregrado por meio de escolhas alimentares sadias visando à saúde holossomática.
Culturologia: a cultura da confraternização com alimentos; a cultura saudável da alimenta ão org nica; a cultura do slow food; a cultura da sa de física; a cultura da reeducação
nutricional; a cultura da Recinologia; a cultura energossomática.
Terapeuticologia: o tratamento nutricional; as terapias alimentares; a nutrição personalizada; a terapia cognitivo-comportamental; a conscienciometria; a consciencioterapia; as reciclagens intraconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do paladar licencioso, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adicção alimentar: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
03. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade alimentar: Autolucidologia; Homeostático.
05. Boca: Somatologia; Neutro.
06. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
07. Efeito sanfona: Equilibriologia; Nosográfico.
08. Estômago: Somatologia; Neutro.
09. Hipersensibilidade alimentar: Somatologia; Neutro.
10. Mimo gastronômico: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Mudança de paradigma alimentar: Recinologia; Homeostático.
12. Obesidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Reciclagem da anti-holossomática: Reciclologia; Homeostático.
14. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
15. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O HÁBITO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SABOROSA,
ADQUIRIDO PELA SUPERAÇÃO DE PALADAR LICENCIOSO,
AUXILIA A PROMOVER EQUILÍBRIO HOLOSSOMÁTICO
COM REFLEXOS NA QUALIFICAÇÃO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já diagnosticou hábitos alimentares viciosos e licenciosos determinados pela satisfação do paladar? Em caso afirmativo, vem incrementando os
autesforços e autenfrentamentos visando à autossuperação?
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AUTOSSUPERAÇÃO DO PARADIGMA ELETRONÓTICO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do paradigma eletronótico é a ressignificação dos valores, metas e prioridades materialistas a partir do paradigma consciencial por meio do sobrepujamento de crenças, dogmas, condicionamentos, falácias e repressões da Socin Patológica, passando de observador passivo a protagonista da autevolução, considerando o princípio da descrença (PD).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra superação vem do idioma Latim, superatio, “ato de elevar-se, de
passar por cima; conseguir; alcançar”, derivado de superare, “elevar-se acima de”. Apareceu no
Século XVI. O termo paradigma provém do idioma Grego, parádeigma, “modelo; exemplo”,
e este do idioma Latim, paradigma, “paradigma; comparação”. Surgiu no Século XVIII.
O vocábulo elétron vem do idioma Inglês, electron, derivado do idioma Latim, electrum, e este
do idioma Grego, êlektron, “ mbar amarelo”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autossuperação do paradigma fisicalista. 2. Autossuperação paradigmática do materialismo. 3. Internalização do paradigma consciencial. 4. Reciclagem do paradigma materialista.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do paradigma eletronótico, miniautossuperação do paradigma elétronótico e maxiautossuperação do paradigma eletronótico são
neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimiologia: 1. Reafirmação do paradigma materialista. 2. Preservação do paradigma eletronótico. 3. Restringimento ao paradigma materialista. 4. Hipervalorização do materialismo. 5. Vivência cotidiana da robéxis.
Estrangeirismologia: a limitação da citação ego cogito, ergo sum, de René Descartes
(1596–1650); o orgulho de ser workaholic; as estatísticas do karoshi no Japão; a acomodação bovina do omphaloskepsis; a necessidade de thinking outside the box; a leveza alcançável do savoirvivre; o tamanho do punctum cecum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Matéria
é esburacada. Cérebro, não. Consciência.
Coloquiologia: a falácia cachorro velho não aprende truque novo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; o benefício do holopensene homeostático dos cursos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o autabertismo pensênico; os autopensenes; a autopensenidade; a alteração nos rumos da autopensenidade; a ampliação do holopensene pessoal; a autonomia pensênica; a autopensenidade com cosmovisão;
a autossuperação da pressão holopensênica; a flexibilidade autopensênica; a fôrma holopensênica
pessoal; os neopensenes; a neopensenidade; a mudança de padrão holopensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade; os demopensenes; a demopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a quebra da autopensenização orbitante em torno do “próprio
umbigo”; a reeducação autopensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a autossuperação do paradigma eletronótico; a autovivência dos valores conscienciais; a expansão além da minivisão dos fatos propiciada pela ótica materialista; a desprio-
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rização das metas de sucesso intrafísicas; a compreensão de a consciência não se restringir ao soma; a valorização além dos sentidos; o monoideísmo; a omissão deficitária; a presença apagada;
a vida humana vulgar; a indisponibilidade pessoal para a assistência; a ausência de espaço na tela
mental para metas evolutivas; o desinteresse quanto ao prioritário evolutivo; a atitude antiproéxis;
o autassédio; o loc externo enquanto parâmetro e fonte de valores, prioridades, metas e satisfação
pessoal e afetiva; a Mesologia formatadora de valores e metas; a educação formal favorecendo
o restringimento consciencial; o belicismo implícito da competitividade individual; a busca de poder temporal enquanto resquício mimético de poder monárquico; as algemas de ouro do sucesso
profissional fixando o holossoma; a abdução pelo consumismo enquanto símbolo de status e aceitação social; a condição da hilofrenia; o loc interno turvado por excesso de tarefas intrafísicas;
o prazer de se sentir ocupado anestesiando a lucidez; a perda da autolucidez pelo restringimento
do soma; o domínio da Genética sobre a Paragenética; a existência humana trancada aparentemente satisfatória; o bem-estar moment neo; a ilusão de ser “pessoa resolvida”; a falsa possibilidade da ignorância feliz; os feedbacks reforçadores dos autenganos; a distorção cognitiva dos fatos e traços para manter o status quo; a cegueira quanto aos próprios trafares e trafores; a correção das distorções da autoimagem; a responsabilidade pessoal pelos próprios traços do temperamento; o reconhecimento do uso anticosmoético da razão para racionalizações; a soberba de não
realizar reciclagens em face da teoria do Homo sapiens serenissimus; a ilusão de corte das potencialidades intraconscienciais da vida: 1 planeta, única dimensão, única vida, única família, única
carreira, única chance de evoluir; a crise da meia-idade bem-vinda; a crise de crescimento bemvinda em qualquer idade; a recin habilitadora de adcons; a avaliação qualificada das experiências
passadas; a superação da educação dos pais e da herança cultural; a chave da vida trancada; a presença integral do holossoma no aqui e agora enquanto antídoto para a dispersão e a robotização
existenciais; o descarte da posição de “papagaio de pirata”; a saída do estado de hibernação existencial; o realinhamento de valores, metas e prioridades evolutivos; a priorização como desapego
das alternativas não evolutivas; a depuração das rotinas alijáveis; a descoberta do ego holocármico; a reconexão com a Socin e a vida intrafísica através da lente da cosmovisão cosmoética; a escrita, a docência e a tenepes sendo atividades inescapáveis da interassistência qualificada.
Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL); o Curso Intermissivo (CI); a conquista gradual da autoconscientização multidimensional (AM); a admissão do paracérebro sendo o real
receptáculo da consciência; o descortínio das neorrealidades extrafísicas; a projeção de baixa lucidez exemplificando o estado de parapsicose pós-dessomática; a facilidade de rememoração
noturna sendo medida de lucidez diuturna; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o EV enquanto exercício da vontade; a persistência na prática do EV para qualificação do domínio bioenergético; a maratona de EVs; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação gradual dos chacras; a descoberta das sutilezas além do soma: a tangibilidade do energossoma, a imaturidade do psicossoma e os filtros cognitivos do mentalsoma; a compreensão ainda
limitada da existência energética; o fato de o pesquisador eletronótico não utilizar o parapsiquismo para investigar o objeto de estudo; a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade; o contrafluxo gerado pela mudança paradigmática pró-evolutiva; a paracomatose consciencial reforçada
pelo holopensene materialista; os laboratórios conscienciais indicando a necessidade de reflexões
cada vez mais profundas; as dinâmicas parapsíquicas interassistenciais; a determinação em fixar
trafores até alterar o padrão energético; a observação dos parafatos; a conexão com a paraprocedência; a vivência da cosmovisão a partir das pequenas nuanças do dia a dia; a exoprojeção enquanto exercício prático e catalisador da cosmovisão; o despertar multidimensional individual
sendo a gota do oceano podendo promover a mudança paradigmática grupal (exemplarismo);
a paraprocedência extrafísica pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática gerando verpons; o sinergismo entre
o pesquisador veterano e a conscin “recém-chegada” ao paradigma consciencial.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio da evolução inarredável; o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da identidade cultural;
o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria-líder da Conscienciologia; a teoria da Intermissiologia; a teoria
do paracérebro da conscin.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da tentativa e erro; a técnica
de viver evolutivamente; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de gerenciamento do
tempo pessoal; as técnicas projetivas; as técnicas bioenergéticas.
Voluntariologia: o voluntariado enquanto ferramenta do labcon; o voluntariado nas
ICs sendo fixador do paradigma consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; os Colégios Invisíveis dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o materialismo sendo efeito da ação de megassediadores do Planeta; o efeito da maturação holossomática; o efeito halo das pesquisas conscienciológicas; o efeito evolutivo das autossaturações pensênicas.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da assunção do neoparadigma conscienciológico; as neossinapses promovidas pela recuperação de cons através das autopesquisas; as
neossinapses recinológicas; as neossinapses conquistadas através do desenvolvimento do parapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo crises-recins; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo educação formal–autodidatismo permanente; o ciclo autoconsciencioterápico.
Enumerologia: o autodiscernimento; a autoconsciência do megatrafor; a autolucidez
multidimensional; o autoparapsiquismo jejuno; o autoconhecimento; a autorreflexão; a autorrenovação consciencial.
Binomiologia: o binômio genética-mesologia; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio fatos-parafatos; o binômio negação dos fatos–
–construção de artifícios; o binômio projeção lúcida–Universalismo; o binômio teoria (1%)-vivência (99%); o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação percepções-parapercepções; a interação binocular visão cerebral–paravisão paracerebral; a interação professor-aluno; a interação autor-leitor.
Crescendologia: o crescendo árvore genealógica–enraizamento holopensênico; o crescendo ideia-pensene; o crescendo julgamento pelas aparências–análise pelo acoplamento áurico; o crescendo autoparapsiquismo–autenticidade consciencial; o crescendo concepção crostal–concepção bairrista–concepção universalista; o crescendo voluntariado conscienciológico–
–paravoluntariado tenepessológico.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio prestígio-poder-posição; o trinômio sucesso-status-riqueza; o trinômio Ciência-Tecnologia-Socin; o trinômio
corpo-mente-consciência; o trinômio autodiscernimento (Autocogniciologia)-fato (Fenomenologia)-interpretação (Hermenêutica); o trinômio Autodiscernimentologia-Cosmoeticologia-Interassistenciologia; o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio estudo–carreira–dinheiro–bens materiais–crise da meia-idade; o polinômio conceito materialista–aplicação tecnológica–valores desviados-Mesologia;
o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio hipnagogia–sonho–hipnopompia–sonho lúcido–projeção lúcida–projeção voluntária; o polinômio robotização–dispersão–
–barreira teórica–alienação–inautenticidade; o polinômio cegueira–apatia–indiferença–imobilidade–parada evolutiva; o polinômio bom-melhor-prioritário-assistencial-cosmoético.
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Antagonismologia: o antagonismo disperso / desperto; o antagonismo poder temporal
/ poder consciencial; o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo maioria materiológica / microminoria conscienciológica; o antagonismo Materialismo / Universalismo; o antagonismo maturidade teórica / maturidade autodeterminada; o antagonismo Ciência / Religião;
o antagonismo Ciência / Arte.
Paradoxologia: o paradoxo de a cosmovisão do paradigma consciencial ser acessível
a partir do megafoco da autopesquisa intraconsciencial; o paradoxo de o restringimento do soma
constituir desaleceração necessária para acelerar a evolução da consciência.
Politicologia: a monarquia; o feudalismo; a aristocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a cogniciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a logicofilia;
a neofilia; a pesquisofilia; a recexofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: a epistemofobia; a fronemofobia; a ideofobia; a ligofobia; a monofobia;
a neofobia; a sofofobia; a tropofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da robéxis; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do impostor; a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome do desviacionismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a mania de perfeição; a mania de simplificação e redução ao conhecido.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a conscienciometroteca; a criticoteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Egocarmalogia;
a Experimentologia; a Desassediologia; a Discernimentologia; a Intrafisicologia; a Lucidologia;
a Mimeticologia; a Psicologia; a Proexologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin dispersa; a conscin robotizada; a isca humana inconsciente; a conscin
ectópica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o antepassado de si mesmo; o encolhedor da consciencialidade; o esterilizador de parafenômenos; a consciência intrafísica; o autopesquisador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o minidissidente ideológico; o maxidissidente ideológico; o escravo da robéxis; o antepassado de si mesmo;
o neofóbico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a antepassada de si mesma; a encolhedora da consciencialidade; a esterilizadora de parafenômenos;
a consciência intrafísica; a autopesquisadora; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a minidissidente ideológica; a maxidissidente ideológica; a escrava da robéxis; a antepassada de si
mesma; a neofóbica.
Hominologia: o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens subpensenisator; o Homo
sapiens materialis; o Homo sapiens acriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação do paradigma eletronótico = a admissão da hipótese
do corpo objetivo através da projeção lúcida e das experiências parapsíquicas; maxiautossuperação do paradigma eletronótico = a incorporação dos princípios conscienciais cosmoéticos na rotina diária útil.
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Culturologia: os idiotimos culturais herdados, adquiridos e mantidos; a cultura do consumismo; o rolo compressor da cultura inútil; as mimeses culturais.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis 11 exemplos, em ordem alfabética, de fatos potencializadores da autopesquisa, sendo passos iniciais para a busca da holomaturidade além da abordagem materialista:
01. Autoconhecimento. O autoconhecimento indica o nível da maturidade consciencial
e determina a possibilidade ou profundidade da autopesquisa. Enxergar já é metade da solução.
02. Ciclo. O fato de a autopesquisa ser a análise e a reciclagem a síntese.
02. Disponibilidade. O fato de a autopesquisa desafogar a tela mental habitualmente
voltada a tarefas e resultados da conscin eletronótica.
03. Escrita. O fato de a fixação grafada do progresso da autopesquisa contribuir com
a tares.
04. Essência. A admissão da hipótese da consciência enquanto realidade multidimensional, multiveicular e multiexistencial.
05. Exemplarismo. A reeducação pessoal potencializadora da reeducação geral.
06. Inteligência evolutiva (IE). A reavaliação de metas e prioridades condicionadas pelo
paradigma eletronótico.
07. Motivação. A autopesquisa é motivada pela intraconsciencialidade e iniciada, em
geral, pela reflexão e / ou pela saturação pessoal.
08. Reciclagem. A superação de trafares com suporte dos trafores e desenvolvimento
dos trafais.
09. Sobrepairamento. A autevolução acima das metas idealizadas pela Socin através da
Ciência Convencional, Filosofia, Artes ou Religião.
10. Teática. O fato de a teoria apenas não substituir a prática e o esforço pessoal.
11. Valores. A identificação das verdades absolutas encrustadas e reavaliação dos próprios valores à luz do neoparadigma.
Restritores. Segundo a Holomaturologia, eis, em ordem funcional, 4 exemplos de limitações cognitivas da conscin eletronótica contribuindo para o restringimento consciencial:
1. Filtros cognitivos. A dificuldade de se lidar com a autoimagem está associada a inautenticidades na forma de interpretar o mundo, as pessoas e a si mesmo.
2. Entraves. O paradigma eletronótico mantém o status quo evolutivo através de indicadores externos de sucesso, postergando a necessidade de reciclagens e acobertando os gargalos
evolutivos.
3. Ignorância. A conscin eletronótica ignora a escala evolutiva e desconsidera as imaturidades pessoais em relação ao Serenão.
4. Desviacionismo. Os valores da Socin desconsideram a visão multidimensional e legitimam a definição de metas puramente intrafísicas, ocasionando automimeses dispensáveis, ectopias e desperdícios de oportunidades evolutivas.
Categorias. Valores atuam ao modo de fontes de motivação e direcionam as prioridades
individuais. Eis 3 exemplos de categorias de valores intrafisicalistas, listados em ordem alfabética:
1. Conservadorismo: segurança, conformidade e tradição.
2. Ganho pessoal: realização pessoal e poder.
3. Transcendência pessoal: benevolência e Universalismo.
Repriorização. O paradigma consciencial catalisa o questionamento das metas e prioridades de vida, convergindo para a reavaliação dos valores condicionados por métricas de felicidade, sucesso e realização pessoal da Socin.
Propulsores. Segundo a Holomaturologia, é relevante a manutenção ininterrupta da autolucidez consciencial cosmoética quanto aos hábitos propulsores da rotina útil conscienciológica.
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Eis, em ordem alfabética, 12 exemplos de hábitos fixadores deste trafor, para a conscin interessada:
01. Afetividade: criar dicionário emocional com registro diário das emoções e sentimentos.
02. Assistencialidade: praticar a assistencialidade no cotidiano, no trabalho, no voluntariado e na docência.
03. Autopesquisofilia: registrar diariamente os pensenes, intenções, fatos, parafatos, sonhos e projeções lúcidas.
04. Criticidade: aplicar a Descrenciologia na origem das ideias, impulsos, vontades,
desejos, intenções, motivações e ganhos.
05. Detalhismo: observar detalhes e sutilezas dos fatos e parafatos.
06. Duplismo: qualificar-se para formar dupla evolutiva, objetivando a interassistencialidade e as gescons.
07. Energossomáticidade: incorporar a prática das bioenergias no cotidiano.
08. Escrita: exercitar a tares via escrita de artigos, verbetes, livros e dicionários a partir
das anotações de autopesquisa.
09. Lucidez: identificar e suspender a consecução automática de tarefas, hábitos ou racionalizações robotizantes.
10. Mentalssomaticidade: ler e escrever diariamente para estimular o mentalsoma.
11. Produtividade: desenvolver rotina útil e produtiva diária, incluindo sábados e domingos.
12. Somaticidade: exercitar-se pelo menos 3 vezes na semana.
Recursos. A Conscienciologia fornece diversos recursos teáticos, a exemplo desses 9 listados em ordem alfabética:
01. Autoconscienciometria: propicia o autoconhecimento holossomático de modo realista através do estudo do Conscienciograma.
02. Autodomínio energético: habilita a consciência a sair do status quo intrafísico, da
rigidez holopensênica.
03. CPC: atua ao modo de guia e permite as intenções renovadas direcionar os pensenes
e a vontade sustentar as mudanças necessárias à superação dos limites do paradigma consciencial.
04. Desperticidade: a imperturbabilidade enquanto meta alcançável a todas as consciências nesta vida.
05. Docência: fixa o ponto de partida para a assistência qualificada embasada na tares.
06. Gescon: garante a doação de trafores de modo atacadista através da escrita e a recuperação de cons.
07. Invéxis: organiza a vida intrafísica para otimizar a autevolução.
08. Proéxis: estabelece as diretrizes evolutivas da consciência para esta existência.
09. Recin / Recéxis: permitem a autoconsciencioterapia contínua e ativa, não mais sujeitando a consciência a chacoalhões ou controles externos.
10. Tenepes: estabelece rotina verdadeiramente útil e eixo diário para a interassistencialidade multidimensional.
11. Voluntariado: expande a assistencialidade policármica além do ego e da família
consanguínea com o predomínio da tares.
Curiosologia. A Mirmecologia é a ciência dedicada ao estudo específico das formigas.
Exemplo da possibilidade de construção de realidades relevantes mas reduzidas, ao modo da
visão materialista da conscin eletronótica.
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 autossuperação do paradigma eletronótico, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Base da Conscienciologia: Conscienciometrologia; Neutro.
08. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
11. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
12. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
13. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

A SUPERAÇÃO DO MATERIALISMO É CONQUISTA EVOLUTIVA INARREDÁVEL. DEPENDE DA DISPOSIÇÃO ÍNTIMA
EM ADMITIR O PARADIGMA CONSCIENCIAL E DA VONTADE DE VIVENCIAR A LUCIDEZ ALÉM DA VIGÍLIA FÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou ser simplista a ideia do pensamento enquanto resultado de reações físico-químicas do cérebro? Admite existir inúmeras vantagens evolutivas em superar a visão materialista?

Bibliografia Específica:
1. Schwartz, Shalom H.; Basic Human Values: An Overview; 20 p.; 5 enus.; 2 ilus.; 2 tabs.; 31 refs.;
1 apênd.; The Hebrew University of Jerusalem; Jerusalém; Israel; 1992; páginas 1 a 7.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
452 e 453.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 13 a 20, 132 e 238.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 357 a 360.
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 97, 128,
386, 491 e 699.

Enciclopédia da Conscienciologia

4265

Webgrafia Específica:
1. Schwartz, Shalom H.; An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values; Online Readings in
Psychology and Culture: International Association for Cross-Cultural Psychology; (Unit 2, Article 11); dezembro, 2012;
20 p.; disponível em: <http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/11/>; acesso em: 29.03.14.

S. H. S.

Enciclopédia da Conscienciologia

4266

AUTOSSUPERAÇÃO DO PARAPSIQUISMO
(HOLOMATUROLOGIA)

PATOLÓGICO

I. Conformática
Definologia. A autossuperação do parapsiquismo patológico é o ato, efeito ou processo
de a conscin, homem ou mulher, vencer, superar, remover, ultrapassar, transcender, dominar ou
transpor a autoparaperceptibilidade empregada de modo imaturo, tóxico e patológico, permitindo
a aplicação autoconsciente, racional, qualificada, homeostática, interassistencial e cosmoética dos
recursos parafenomênicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo por si próprio”. O vocábulo superação deriva do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século
XVI. O segundo elemento de composição para procede 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. A palavra patológico vem do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”.
Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autocura do parapsiquismo patológico. 2. Autossuperação do parapsiquismo desequilibrado. 3. Autorreciclagem do parapsiquismo patológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo patológico:
antipatológica; antipatológico; Megapatologia; megapatológica; megapatológico; Micropatologia; micropatológica; micropatológico; Minipatologia; Parapatologia; parapatológica; parapatológico; Patologia; patológica; patologista; patólogo; Superpatologia; superpatológica; superpatológico.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do parapsiquismo patológico, autossuperação mínima do parapsiquismo patológico e autossuperação máxima do parapsiquismo
patológico são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Automimese do parapsiquismo anticosmoético. 2. Conservação da
obnubilação parapsíquica. 3. Cultivo do parapsiquismo primário. 4. Estagnação parapsíquica.
5. Manutenção do patoparapsiquismo. 6. Opção pela intoxicação parapsíquica. 7. Sustentação
do analfabetismo parapsíquico.
Estrangeirismologia: o eye-opener parapsíquico; o sixth sense reeducado; o desalienatio mentis; o faire face evolutivo; o strong profile parapsíquico; o open mind multidimensional;
o know-how na autorreeducação parapsíquica; o upgrade qualificador interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à priorização da saúde parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Obnubilação: analfabetismo parapsíquico. Reeducação parapsíquica: autodesintoxicação.
Coloquiologia: o corpo-fechado; o fato de baixar o santo; a condição de estar com encosto; o fato de estar com mau olhado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; o holopensene pessoal das autorreciclagens contínuas; o holopensene pessoal do autoconhecimento energossomático;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os
higiopensenes; a higiopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os proexopensenes;
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a proexopensenidade; o holopensene desassediado; a superação das pressões holopensênicas;
a eliminação dos bagulhos autopensênicos.
Fatologia: o autenfrentamento contínuo favorecendo a autorreeducação; a antivitimização autodesassediadora reduzindo incômodos somáticos; a compreensão das imaturidades pessoais; a postura antiemocional reduzindo as consequências patológicas; a autossuperação de preconceitos aos novos paradigmas; a aquisição de hábitos evolutivos; a diluição das interprisões grupocármicas; a eliminação da doutrinação mística; a transposição dos conflitos íntimos oportunizando a autoconscientização das necessidades evolutivas; a autoconscientização proporcionando
a saída da zona de conforto robotizada; o bônus do não perante as armadilhas rotineiras dos fluxos e contrafluxos; a desdramatização; o equilíbrio às pressões das cobranças, devido ao mau uso
da paraperceptibilidade pregressa; a evitação da obnubilação rotineira; a voliciolina do soerguimento na anticonflituosidade crescente; o desafio de disciplinar os instintos; a eliminação de vícios e muletas, possibilitando a visualização de novas perspectivas; a extinção da procrastinação
estagnadora; o Conscienciograma favorecendo a ampliação da lucidez; o rastreamento de gatilhos
e hábitos estagnadores auxiliando na remissão das autocorrupções; o autodesassédio na eliminação de hábitos e posturas degenerativas; o antibagulhismo proporcionando o desapego à ociosidade autassediadora; o espaço mental às neoaquisições; o encerramento do marketing das autovivências, interrompendo as evocações desnecessárias; o abertismo às autorreciclagens; o investimento intelectual desassediador; o ajuste do ponteiro da bússola consciencial; o autoposicionamento ao enfrentar as pressões vindas das mudanças; a mudança de paradigma e de companhias
intra e extrafísicas; a conquista da imperturbabilidade nas interrelações conscienciais; a autorganização consciencial reeducadora; a autovalorização otimista da vida alternante; a motivação apoiado por amparadores intra e extrafísicos; a Higiene Consciencial proporcionando o reequilíbrio
emocional; a qualidade de vida decorrente da postura de autenfrentamento dos problemas; a autoconscientização da oportunidade evolutiva; a coragem perante a autorreeducação parapsíquica;
o mapeamento pesquisístico dos recursos parapsíquicos; a conquista do autodiscernimento na ressignificação das vivências; o discernimento nas priorizações evolutivas e nos compromissos com
a autoproéxis; a persistência rumo a conquista de hábitos evolutivos; a autossuperação patrocinadora da conscientização interassistencial.
Parafatologia: a autossuperação do parapsiquismo patológico; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a qualificação holossomática libertadora de posturas autossabotadoras; a autoconsciência quanto à ausência de privacidade extrafísica; a autopermeabilidade extrafísica elucidativa; a evidência do amparo auxiliando
nas autodefesas; a projeção consciencial autocomprovada; o alvo mental como facilitador nas
projeções conscienciais; a projeção consciencial (PC) potencializadora das autodesintoxicações;
o amadurecimento e ressignificação ao ato inconsequente de bloqueio do parapsiquismo; os fenômenos de efeitos físicos deletérios; a labilidade parapsíquica superada; a superação da necessidade de terceirização da responsabilidade energética; as precognições podendo prevenir agravos físicos; a eliminação da promiscuidade energética grupal ignorada; o controle das abordagens extrafísicas indesejáveis; a autodefesa energética proporcionando a desconexão com padrões baratrosféricos; a evitação de locais impregnados de energias nocivas; a aceitação pessoal da realidade
extrafísica de consciências do grupocarma; o aprendizado através das projeções retrocognitivas
vexaminosas; a leitura instantânea da parapsicosfera; as contribuições extrafísicas no período de
gestação intrafísica; a evitação dos ataques extrafísicos de consciências energívoras; a desassim
libertadora; as dinâmicas parapsíquicas otimizadoras do autodomínio bioenergético; as vivências
consecutivas nas trocas das equipes técnicas extrafísicas acompanhando sincronicamente as reciclagens; as aulas e atividades educativas na extrafisicalidade; a ressignificação paravivenciológica; o autodomínio da paraperceptibilidade madura; a ascensão parapercepciológica; o fim da banalização do parapsiquismo contribuindo para desenvolvimento da holomaturidade; o mapeamento pesquisístico dos recursos parapsíquicos; a superação da negligência parapsíquica; o automitri-
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datismo parapsíquico garantindo equilíbrio holossomático; a qualificação cosmoética dos trabalhos de resgates extrafísicos; a reeducação parapsíquica evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin parapsíquica–amparador extrafísico de função;
o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo autorreeducação-heterorreeducação; o sinergismo
autenfrentamento-recin; o sinergismo recin–qualificação interassistencial; o sinergismo autossuperação–alavancagem evolutiva; o sinergismo ressignificação do parapsiquismo–reequilíbrio
holossomático.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio do autoparapsiquismo; o princípio da conservação dos talentos parapsíquicos conquistados; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de a interassistencialidade ser a base das recins; o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio das múltiplas dimensões paralelas; o princípio dos paradeveres intermissivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal da priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria da multidimensionalidade; a teoria da amparabilidade; a teoria do
parapsiquismo interassistencial; a teoria das reurbexes; a teoria fundamental do 1% de teoria
e 99% de vivência; a teoria das retrocognições; a teoria do automitridatismo.
Tecnologia: a técnica da autorreeducação parapsíquica; a técnica da assepsia energética por meio da instalação do EV; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); a técnica do Conscienciograma; a técnica da reeducação consciencial;
a técnica da desassimilação simpática; a técnica do resgate extrafísico; o uso da técnica da mudança de bloco pensênico na condição de estratégia reequilibradora; as paratecnologias auxiliando as recins.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico impulsionando as autorrecins; a adesão ao paravoluntariado; o voluntariado nas reurbexes; o paravoluntariado assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível
da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Autodespertologia.
Efeitologia: o efeito halo da assepsia energética nos ambientes intra e extrafísicos;
a aquisição da qualidade de vida como efeito do parapsiquismo homeostático.
Neossinapsologia: o autodesassédio desatravancador da geração de neossinapses; as neossinapses advindas da autoconsciência parapsíquica; as autorrecins promotoras de neossinapses; as neossinapses promotoras das paraneossinapses; as paraneossinapses da interassistencialidade multidimensional.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autenfrentamento-autossuperação; o ciclo
autorreeducação-autossuperação; o ciclo autossuperação-interassistencialidade; o ciclo eliminação de vícios–aquisição de hábitos evolutivos; o ciclo autovalorização-ressignificação-amparo; o ciclo autodefesa energética–desconexão baratrosférica–reequilíbrio holossomático–interassistencialidade.
Enumerologia: o autoconhecimento parapsíquico; a auto-higienização parapsíquica;
a autoqualificação parapsíquica; a autorreeducação parapsíquica; o autodomínio parapsíquico;
a autocosmoetificação parapsíquica; a interassistencialidade parapsíquica.
Binomiologia: o binômio antibagulhismo-autoconscientização; o binômio desassim-homeostase; o binômio educação consciencial–valorização autoparapsíquica; o binômio desmistificação-desobnubilação; o binômio antirrobéxis-autodesassédio; o binômio parapsiquismo-vi-
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gilância; o binômio evocação-atração; o binômio maturidade parapsíquica–emocionalismo domesticado; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio autodesassédio-heterodesassédio;
o binômio projetabilidade lúcida–desintoxicação energética.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação conscin-consciex; a interação percepção-parapercepção; a interação assistência intrafísica–assistência extrafísica;
a interação parapsiquismo-assistência.
Crescendologia: a mudança de paradigma favorecendo o crescendo autoqualificação-autevolução; o crescendo patológico robéxis-incompléxis; o crescendo nosográfico melin-melex; o crescendo robéxis-recéxis; a reestruturação pensênica enquanto resultante do crescendo obnubilação-racionalização-sobrepairamento; o crescendo resgates extrafísicos involuntários no
varejo–resgates extrafísicos voluntários.
Trinomiologia: o trinômio antissabotagem–autodesassédio–independência energética;
o trinômio desenvolvimento-aperfeiçoamento-qualificação do parapsiquismo; o trinômio holobiografia-autoqualificação-oportunidade; o trinômio autorreeducação-exemplarismo-autoimunidade; o trinômio antivitimização-autoconhecimento-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio priorização-vontade-autoconhecimento-reciclagem; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo mediunismo / animismo; o antagonismo guia amaurótico / amparador; o antagonismo assédio / desassédio; o antagonismo parapsiquismo patológico / parapsiquismo sadio; o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo estigmatização
/ autenfrentamento.
Paradoxologia: o paradoxo de o obstáculo do assédio atuar como oportunidade para
alavancagem da evolução assistencial; o paradoxo de o autoposicionamento antibagulhista no
desapego às posturas anacrônicas favorecer as neoaquisições evolutivas; o paradoxo de a crise
de crescimento favorecer a autorreeducação; o paradoxo de o parapsiquismo patológico poder
catalisar a reciclagem intraconsciencial.
Politicologia: a desassediocracia; a parapsicocracia; a energocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a reeducaciocracia; a evoluciocracia; a exemplocracia;
a meritocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; as leis da Energossomatologia; a lei de responsabilidade do mais lúcido; as paralegislações; as leis da Cosmoética; as leis cosmoéticas dos limites
interassistenciais; a lei da autopensenização ininterrupta; as leis da interassistencialidade;
as leis paragenéticas; as leis da autoproéxis.
Filiologia: a parapsicofilia; a assistenciofilia; a energofilia; a experimentofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a superaciofilia.
Fobiologia: a psicofobia; a agateofobia; a fantasmofobia; a espectrofobia; a extrafisicofobia; a parapsicofobia; a energofobia; a projeciofobia; a acluofobia; a urifobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do oráculo; o combate a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a remissão da síndrome do estrangeiro (SEST); a eliminação da
síndrome do vampirismo energético.
Maniologia: a eliminação da mania mística; o combate à mania de desvalorizar as próprias parapercepções; a eliminação da mania de frequentar ambientes absorvedores.
Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos; a desmitificação do autoparapsiquismo; o descarte de mitos ritualísticos; a desconstrução de o mito de a consolação ser único meio
de assistência; a desconstrução do mito de precisar ser veterano para fazer assistência; a quebra
do mito da espera do momento adequado para fazer a reciclagem pessoal; o descarte do mito de
a conscin se autorreeducar mantendo as mesmas posturas anacrônicas.
Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a projecioteca; a energeticoteca;
a despertoteca; a interassistencioteca; a pensenoteca; a sinaleticoteca; a maturoteca; a recicloteca;
a reeducacioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autossuperaciologia; a Parapercepciologia;
a Parafenomelogia; a Parapsicologia; a Parafatologia; a Paraprofilaxiologia; a Energossomatolo-
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gia; a Autodesassediologia; a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin esponja; a conscin bucha de canhão; a conscin clarividente;
a consciex; a consener; a consréu; a consciex guia amaurótica; a isca humana inconsciente; as
consciências baratrosféricas; a conscin semipossessa; a conscin taconística; a conscin parapsíquica; a conscin reurbanizada; a consciência reeducada; a isca humana consciente; a minipeça assistencial lúcida; a conscin tarística; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o reeducador; o desassediador; o reciclante existencial; o exemplarista;
o parapercepciologista; o parapsiquista; o sensitivo; o voluntário; o projetor consciente; o amparador extrafísico; o pré-serenão vulgar; o guia extrafísico amaurótico; os assediadores extrafísicos
ressomados.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a reeducadora; a desassediadora; a reciclante existencial; a exemplarista; a parapercepciologista; a parapsiquista; a sensitiva; a voluntária; a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a pré-serenona vulgar; a guia extrafísica amaurótica; as assediadoras extrafísicas ressomadas.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens exemplaris; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossuperação mínima do parapsiquismo patológico = aquela capaz de
favorecer a autoconscientização e a autorreeducação quanto ao emprego sadio das energias conscienciais (ECs); autossuperação máxima do parapsiquismo patológico = aquela capaz de favorecer o emprego sadio, lúcido e cosmoético das ferramentas parapsíquicas nas assistências às conscins e consciexes.
Culturologia: a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura das práticas bioenergéticas diárias; a cultura da desassim; a cultura parapsíquica.
Inibidores. Segundo a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 23 manifestações ou
posturas indicadoras da necessidade de recin, por parte da consciência interessada na autossuperação do parapsiquismo patológico:
01. Ansiedade: a postura imediatista irracional.
02. Antifraternismo: a indiferença às vulnerabilidades das consciências.
03. Autossabotagem: a procrastinação contínua.
04. Autovitimização: a autodepreciação; a terceirização da culpa; a autocompaixão nos
desculpismos.
05. Bagulhismo: o apego a pessoas, objetos e posturas ociosas.
06. Comodismo: o conformismo; a acomodação na zona de conforto; a inércia na autorrobéxis.
07. Conflituosidade: a ausência de autocrítica.
08. Dependência energética: a necessidade de rituais e / ou objetos para reequilíbrio.

Enciclopédia da Conscienciologia

4271

09. Descompensação energética: o exaurimento ou ausência da autodefesa bioenergética.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Desorganização: a procrastinação nos diversos setores da vida.
Dramatização: o hábito de “carregar nas tintas”.
Emocionalismo: o chamar atenção para si vampirizador anticosmoético.
Fobias: o medo do desconhecido; a aversão incapacitante.
Fuga: o escapismo atravancador do autenfrentamento.
Imaturidade: o infantilismo estagnador.
Inflexibilidade: a obstinação em ter a palavra final.
Insegurança: a busca de atenção e aprovação.
Irritabilidade: a permissão ao auto e heterassédio.
Misticismo: as muletas conscienciais.
Poder: o desejo patológico de manipulação.
Preconceitos: a hostilidade na generalização sem bases fundamentadas.
Trafares: a manutenção de traços estagnadores.
Vícios: a conservação de hábitos degenerativos e doentios.

Otimizadores. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, em ordem alfabética, 30 exemplos de posturas aceleradoras da autossuperação do parapsiquismo patológico:
01. Abertismo: a autacessibilidade a novas possibilidades.
02. Altruísmo: a priorização dos princípios do Universalismo.
03. Amparabilidade: a confiança na assistencialidade do amparo de função.
04. Autovalorização: o reconhecimento das pequenas conquistas.
05. Comprometimento: o investimento engajado frente às autossuperações.
06. Coragem: o destemor no autenfrentamento.
07. CPC: a disponibilidade pessoal cosmoética.
08. Desapego: o desprendimento ao desvencilhar-se de posturas anacrônicas.
09. Desdramatização: o sobrepairamento frente às situações adversas.
10. Determinação: o autoposicionamento para prosseguir na autevolução.
11. Discernimento: o bom senso e equilíbrio nas interpretações das autovivências.
12. Empreendedorismo: o empenho nas iniciativas e mudanças.
13. Esforço: o afinco nos pequenos passos geradores de grandes conquistas.
14. Flexibilidade: a adaptabilidade frente às mudanças, bem como a novas realidades.
15. Interassistencialidade: o autexemplarismo assistencial.
16. Motivação: o estímulo quanto às próprias dificuldades e a busca pela superação.
17. Organização: a disciplina para conservação das autoconquistas.
18. Otimismo: a positividade pessoal, atuante na manutenção do equilíbrio.
19. Paciência: a acalmia pessoal na aceitação dos autotrafares e limitações pessoais.
20. Perseverança: o continuísmo nas empreitadas iniciadas.
21. Persistência: a tenacidade na correção dos deslizes.
22. Priorização: a opção pelas escolhas evolutivas.
23. Proexialidade: a realização dos compromissos intermissivos assumidos.
24. Qualificação mental: o autaprimoramento mentalsomático.
25. Qualificação pensênica: o autoinvestimento na capacitação pessoal dos pensenes.
26. Racionalização: a autorganização pessoal de forma simples e lógica.
27. Sinceridade: o ato de olhar para si de maneira honesta, sem autenganos.
28. Traforismo: a ancoragem nos autotrafores rumo às superações.
29. Voliciolina: o autempenho sincero na autossuperação.
30. Zona de conforto: a busca de zona de conforto sadio da produção intelectual.
Terapeuticologia. Sob o enfoque da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, sequência
estratégica para a minimização e / ou superação do parapsiquismo patológico, disposta na ordem
funcional:
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1. Prelúdio (ações imediatas): o rastreamento de condicionamentos, tendências, gatilhos
e hábitos; a identificação de sinais, sintomas, repercussões e muletas utilizadas; a análise de posturas otimizadoras.
2. Estabilização (ações a médio prazo): o desenvolvimento de metas; o planejamento de
estratégias para autorreeducação parapsíquica; o investimento na troca de posturas anacrônicas.
3. Manutenção (ações a longo prazo): o monitoramento com finalidade de manter a estabilidade; os ajustes nas recorrências; a alavancagem de novas metas; a análise temporal da autevolução; a reavaliação contínua.
Resultantes. Sob o enfoque da Holomaturologia, eis, em ordem alfabética, 9 resultantes
da autossuperação do parapsiquismo patológico:
1. Autodomínio bioenergético: o autoconhecimento das bioenergias no exercício contínuo, patrocinando o equilíbrio energético.
2. Autovalorização da vida alternante: o apreço pelos traços parapsíquicos conquistados na holobiografia pessoal.
3. Qualidade de vida: a recuperação da homeostase diária através da autaceitação.
4. Qualificação da interassistencialidade: a habilitação evolutiva no auxílio recíproco.
5. Qualificação de trabalhos extrafísicos: o emprego multidimensional dos neoconceitos adquiridos.
6. Qualificação holossomática: a autocapacitação no investimento pessoal evolutivo
utilizando todos os veículos de manifestação da consciência.
7. Reequilíbrio emocional: a o emprego equilibrado das emoções e o desenvolvimento
de sentimentos elevados.
8. Reestruturação pensênica: a priorização da inteligência evolutiva (IE); a manutenção da ortopensenidade.
9. Ressignificação de vivências: o sobrepairamento atribuindo novos significados nas
autexperimentações.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossuperação do parapsiquismo patológico, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autoimperturbabilidade parapsíquica: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo recinológico: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Autorreeducação psicossomática: Psicossomatologia; Homeostático.
09. Autossuperação do emocionalismo: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Parapercepção patológica: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
12. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
13. Pedágio parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
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A AUTOSSUPERAÇÃO DO PARAPSIQUISMO PATOLÓGICO
É FERRAMENTA AUTORREEDUCATIVA CAPAZ DE QUALIFICAR A INTERASSISTENCIALIDADE, REALINHAR A AUTOPROÉXIS E SUSTENTAR O AUTORREEQUILÍBRIO LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica patologias em quaisquer graus no parapsiquismo pessoal? Questiona-se sobre os males causados pela manutenção desses traços? Desenvolveu práticas sadias em prol da evolução pessoal e grupal?
Filmografia Específica:
1. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Parapsiquismo & Suspense Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção:
M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; & Toni Collette. Produção: Frank Marshall; Kathleen
Kennedy; & Barry Mendel. Produção executiva: Sam Mercer Companhia produtora: Spyglass Entertainment; & The
Kennedy / Marshall Company. Direção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak Fujimoto. Trilha Sonora: James Newton Howard. Edição: Andrew Mondshein. Estúdios: Hollywood Pictures; The Kennedy
/ Marshall Company; Spyglass Entertainment; & Barry Mendel Productions. Distribuidora: Hollywood Pictures. Outros
dados: O filme foi indicado a 6 Oscars, incluindo o de Melhor Filme. Sinopse: O psicólogo infantil Malcolm Crowe,
(Bruce Willis) dedicado psicólogo trata do caso de Cole Sear (Haley Joel Osment), garoto de 8 anos, com dificuldades de
entrosamento no colégio, vivendo constantemente com medo ao ter visões extrafísicas. Malcolm, por outro lado, busca se
recuperar de trauma sofrido antes, quando 1 dos pacientes suicidou diante dele. Eles se encontram, resolvem e solucionam
problemas aflitivos.
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desperticidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revs. 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 13 a 152.
2. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.;23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 219.
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 28, 29, 35 a 38, 43, 72, 206, 261, 262, 292, 294, 309, 311, 368, 372, 396 e 504.
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; páginas 97, 111, 180, 185, 187, 188 e 195.
5. Zolet, Lílian; Superação da Labilidade Parapsíquica Através da Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2008; páginas 299 a 310.
Webgrafia Específica:
1. Loche, Laênio; Vontade e Parapsiquismo; Artigo; Conscientia; Revista; Vol 6; N. 3; Foz do Iguaçu, PR;
Julho-Setembro, 2002; páginas 136 a 148; disponível em: <http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/article/viewFile
/3 96/386>; acesso em: 28.05.17.
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AUTOSSUPERAÇÃO DO TOC
(AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é o ato ou
efeito de a conscin, homem ou mulher, superar, ultrapassar, vencer, dominar ou solucionar as manias dos distúrbios ou transtornos de ansiedade e de medos caracterizados por pensamentos incontroláveis repetitivos e indesejáveis, causando comportamentos ritualizados os quais se sente forçada a realizar.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo por si próprio”. O termo superação procede do idioma Latim, superatio, “ação de vencer;
alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. A palavra superar apareceu
no Século XVI. O vocábulo transtorno é constituído pelo prefixo do idioma Latim, trans, “além
de; para lá de; depois de”, e do verbo tornare, “fazer dar voltas; arredondar”. Surgiu no Século
XIX. O termo obsessivo deriva do idioma Latim, obsessio, “assédio; cerco; bloqueio”. O vocábulo compulsão deriva do idioma Latim Tardio, compulsio, “compulsão”. Apareceu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Autossuperação do distúrbio obsessivo compulsivo. 2. Autossuperação do comportamento obsessivo compulsivo. 3. Autossuperação do transtorno de ansiedade obsessiva. 4. Autodomínio dos pensamentos obsessivos compulsivos.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação do TOC, miniautossuperação do
TOC e maxiautossuperação do TOC são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Progressão do TOC. 2. Autossabotagem no tratamento do TOC.
3. Sonegação da recin do TOC. 4. Realimentação do TOC. 5. Antirrecin da ansiedade compulsiva.
Estrangeirismologia: a obsessive-compulsive disorder (OCD); o upgrade evolutivo;
a selfawareness.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Voliciologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal antimania; a reciclagem do holopensene pessoal;
a conquista da pensenização cosmoética libertária; a consolidação da autopensenização coerente
à vivência cosmoética; a acalmia íntima para lidar com os contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; a autopensenidade construtiva; a autopensenidade bloqueando as cunhas mentais assediadoras; a autopensenidade terapêutica; a pensenização cosmoética racional ininterrupta; a holopensenização livre de interferências patológicas; a autorreeducação da pensenidade intraconsciencial;
as autopensenizações renovadoras; a desvinculação dos baratropensenes.
Fatologia: a autossuperação do TOC; a higienização mental; a aniquilação do perfeccionismo; a eliminação do remorso; a libertação dos pensamentos torturantes; a abolição dos exageros; o descarte dos pensamentos negativos; a extinção do sentimento de raiva; a exterminação das
preocupações excessivas; o fim da sensação de contaminação; a reciclagem dos antigos rituais;
a reeducação comportamental; a remoção do sentimento de insegurança; a extinção dos sentimentos imaginários; a solução da sensação indefinida; a superação do malestar; o abandono do sentimento de culpa; o banimento dos hábitos inúteis; a vitória sobre o desequilíbrio psicológico; o ato
de ser psicólogo(a) de si mesmo(a); o autenfrentamento do medo; o autocontrole da impulsivida-
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de; a consciencioterapia em prol da autossuperação do TOC; o autotreinamento cognitivo-comportamental; o bom humor; o cessar da sensação de estar em perigo sem estar; o cessar do sentimento de ser pecador; o autodomínio dos pensamentos; a autotransposição das impulsividades
sustentando a autossuperação do TOC; o retorno ao convívio social; o término do hipocondrismo;
a autossuperação a partir do tratamento de si mesmo; o exemplarismo; a superação do gargalo
evolutivo; a terapêutica do comportamento desequilibrado; o tratamento emocional; o término do
distúrbio de personalidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesassédio
permitindo a ampliação da autoconsciencialidade; o desassédio interconsciencial por meio da autocura; o exercício da imobilidade física vígil; os autesclarecimentos promovidos pelas projeções
conscientes (PCs); as consequências paraterapêuticas das projeções conscientes; a influência do
amparador na autoconscientização do TOC; a vivência das retrocognições, permitindo rememorações necessárias à autopesquisa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reciclagem-lucidez; o sinergismo hábitos sadios–rotinas
úteis.
Principiologia: o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio de aprender com
os erros; o aprendizado a partir do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio autossuperador de acrescentar, diariamente, melhorias aos autodesempenhos; o princípio autossuperador de acumular aprendizados.
Codigologia: a criação do código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciador da reciclagem intraconsciencial.
Tecnologia: a técnica da recin; a aprendizagem da técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; os laboratórios conscienciológicos de dessassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório
conscienciológico da Autoconsciencioterapia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: a estagnação evolutiva enquanto efeito do TOC; o efeito da autossuperação
do TOC na retomada evolutiva; o efeito sadio da autorrecuperação dos megacons; o efeito dinamizador das reciclagens intrafísicas; o efeito primordial da reciclagem do holopensene pessoal;
o efeito da autossuperação das autocorrupções pessoais.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão–autoposicionamento–autodefinição–planejamento da
recin; o ciclo de autorreflexões desassediadoras; o ciclo das reciclagens intrafísicas; o ciclo de
despertamentos evoluciológicos.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-autodiscernimento; o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio vontade-determinação; o binômio Autoconsciencioterapia-desassédio; o binômio racionalidade-autocriticidade; o binômio consciencioterapia-recin; o binômio
perfil artístico–apego às formas; o binômio paciência-persistência.
Interaciologia: a interação autanálise-autenfrentamento-autossuperação; a interação
autocrítica-autassistência; a interação Autodesassediologia–Higiene Consciencial; a interação
autolucidez–reciclagem intraconsciencial; a interação autopesquisa constante–autorrenovações
infindáveis; a interação autorreflexão retilínea–autodesperticidade consciencial.
Crescendologia: o crescendo vontade-determinação-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-autocrítica-autoimperdoamento; o trinômio
autorreflexão-racionalização-cosmovisão.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autorreflexão-autexperimentação-autorreciclagem; o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-
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-autossuperação; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio autolucidez-autaceitação-autoinvestigação-autodiagnóstico-autoconsciencioterapia; o polinômio autodiscernimento-autoimperdoamento-autodesassédio-autodesperticidade.
Antagonismologia: o antagonismo desestagnação / acomodação; o antagonismo estagnação / autesforço; o antagonismo reciclante intrafísico / melancólico intrafísico; o antagonismo
autassédio / autodesassédio; o antagonismo autenfrentamento / autodesistência; o antagonismo
autossuperação / autossabotagem; o antagonismo autossuperação de trafares / autocorrupção;
o antagonismo emocionalismo / racionalismo.
Paradoxologia: a condição paradoxal de o ato aparentemente insignificante poder causar consequências significativas; o paradoxo de o heterassédio desenvolver-se assentado no autassédio; o paradoxo de o detalhismo não ser perfeccionismo.
Legislogia: a lei do maior esforço na autopesquisa das técnicas evolutivas; a lei evolutiva da interassistencialidade consciencial; a lei da reeducação evolutiva; a lei do autesforço evolutivo.
Filiologia: a autorreciclofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a autossuperação da tanatofobia; a autossuperação da disposofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do pânico; a erradicação da síndrome do medo; a exclusão da síndrome do ansiosismo; a autossuperação da síndrome depressiva; a libertação
da síndrome da insegurança; a atenção quanto à síndrome da hipocondria; a erradicação da síndrome da perfeição; a terapêutica da síndrome de Diógenes.
Maniologia: a erradicação das manias provenientes do TOC.
Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a cosmoeticoteca; a terapeuticoteca; a medicinoteca; a recexoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Autoconscienciologia; a Autevoluciologia; a Autoterapeuticologia; a Autodesassediologia; a Autorreeducaciologia; a Autorreflexologia; a Autossuperaciologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia.
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 recyclator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens intraphysicus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapi-
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ens obsessus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação do TOC = a extinção das manias; maxiautossuperação do TOC = a extinção dos medos.
Culturologia: a cultura da reciclagem existencial; a cultura da autevolução; a cultura
da autoterapia.
Sintomatologia. Eis, 12 manias mais comuns associadas ao TOC, listadas em ordem alfabética:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Ablutomania: compulsão por lavar as mãos.
Aritmomania: compulsão de contar.
Cleptomania: compulsão por furtar objetos.
Farmacomania: compulsão de tomar remédios.
Hieromania: compulsão de comportamento religioso.
Hipocondria: mania de doenças.
Lipemania: compulsão por tristeza e melancolia.
Mania de arrumar as coisas: compulsão por organizar o já organizado.
Mania de limpeza: compulsão por limpar o já limpo.
Perfeccionismo: mania de perfeição.
Toxicomania: compulsão por ingestão de substâncias tóxicas.
Tricotilomania: compulsão de arrancar cabelo e pelos do corpo.

Terapeuticologia. A partir da Autoconsciencioterapeuticologia, ocupar-se com pensamentos positivos é fundamental para a dissipação das negatividades, dos medos mórbidos, da depressão e do autassédio. Segue, por exemplo, em ordem alfabética, 34 providências para realizar
a autossuperação do TOC:
01. Acalmia: procurar técnicas de relaxamento; promover a acalmia íntima.
02. Antiadicção: diminuir a dependência dos remédios controlados (tarja preta), substituindo por ansiolíticos naturais, sob orientação médica.
03. Atualização: deixar o passado no passado e começar a viver o presente.
04. Autassistência: buscar apoio e auxílio familiar.
05. Autenergeticidade: desbloquear os chacras; mobilizar as energias conscienciais.
06. Autenfrentamento: encarar as reciclagens; fugir das desculpas e justificativas.
07. Autobservação: vigiar-se 24 horas.
08. Autoconscientização: tomar ciência do estado no qual se encontra; admitir a necessidade de tratamento.
09. Autocontrole: fiscalizar-se evitando as crises; controlar a ansiedade; dominar a imaginação (fantasias ou alucinações).
10. Autodesassédio: livrar-se do holopensene pessoal assediador.
11. Autodomínio: comandar os próprios pensamentos e ações; cessar os hábitos inúteis.
12. Autopesquisa: analisar-se; conhecer-se; estudar-se buscando o esclarecimento.
13. Autorreflexão: expandir as autorreflexões.
14. Autossocialização: reinserir-se na Sociedade; buscar amizades evolutivas.
15. Autotecnicidade: aplicar a técnica da autorreflexão de 5 horas e a técnica da imobilidade física vígil (IFV).
16. Descrença: eliminar as crenças religiosas e superstições.
17. Encorajamento: livrar-se dos medos.
18. Estabilidade emocional: tratar a alteração de humor; ficar atento às instabilidades
emocionais e do humor.
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19. Higienização energética: retirar os bagulhos energéticos dos ambientes.
20. Imperturbabilidade: abandonar o emocionalismo e a impulsividade.
21. Interassistência: ajudar outras consciências a superarem o TOC. Ato fundamental
para promover a autajuda é realizar a heterajuda.
22. Investigação: buscar a causa do surgimento do TOC.
23. Libertação: livrar-se do sentimento de culpa.
24. Neopensenidade: modificar os pensenes, de patopensenes para ortopensenes.
25. Nutrição: alimentar-se saudavelmente.
26. Ocupação: consumir o tempo de maneira produtiva; evitar tempo ocioso.
27. Otimismo: ser confiante; pensar positivamente.
28. Persistência: ser insistente, não desistir ao encontrar dificuldades.
29. Rapport: estabelecer contato com amparadores extrafísicos.
30. Recéxis: frequentar ambientes novos e sadios.
31. Reeducação: promover a reeducação comportamental.
32. Renovação: mudar o holopensene pessoal para melhor.
33. Renunciação: abdicar-se da necessidade do perfeccionismo.
34. Segurança: trabalhar a insegurança.
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 autossuperação do TOC, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autotares essencial: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Mudança holopensênica: Recexologia; Neutro.
07. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
09. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
10. Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
11. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
12. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DO TOC EXIGE DA CONSCIN
FUNDAMENTAR-SE NA VOLICIOLOGIA EVOLUTIVA,
MEIO EFICAZ PARA SUSTENTAR AS RECINS NECESSÁRIAS EM PROL DA ORTOPENSENIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica sinais de obsessões e compulsões
intrafísicas a superar? Em caso afirmativo, quais técnicas de autossuperação vem empregando?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araujo; & 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 152.
2. Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores
Ana Luiza Rezende; et al.; 226 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 1 entrevista; 11 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 técnicas;
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3 websites; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; página 15 a 157.
3. Moritz, Steffen; et al.; Vencendo o Transtorno Obsessivo Compulsivo; pref. Suzanne Fricke; 138 p.; 14
caps.; 84 fotos; Springer; Hamburgo, DE; 2011; páginas 8 a 135.
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AUTOSSUPERAÇÃO ESPECÍFICA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação específica é o ato ou efeito da consecução do burilamento consciencial, pessoal, por intermédio de autodesempenhos pontuais capazes de enriquecer
a qualidade do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo específico deriva também do idioma Latim Tardio, specificus, “que determina a espécie”, de specificare, “especificar”. Surgiu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autossuperação pontual. 2. Autevolução específica. 3. Êxito evolutivo. 4. Evoluciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação específica, miniautossuperação
específica e maxiautossuperação específica são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Subnível evolutivo. 2. Mesméxis pessoal; pasmaceira pessoal.
3. Fracasso pessoal. 4. Viciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a dinamização das manifestações pensênicas.
Fatologia: a autossuperação específica; a autossuperação pontual; a autossuperação das
dificuldades, obstáculos e conflitos; a autevolução específica; a superação sadia dos limites; o autoconhecimento teático; a autorganização; as miniconquistas evolutivas; as megaconquistas evolutivas; a mudança de domicílio; a fixação da carreira profissional; o ato de pôr as potencialidades
funcionando; a imposição das rupturas contra os autassédios; a eliminação dos bagulhos energéticos; o equilíbrio pessoal com os componentes da família nuclear; o entrosamento pessoal com os
componentes do grupo consciencial evolutivo; o voluntariado autoconsciente; as restaurações
existenciais; as reconciliações interconscienciais; a melhoria da autocrítica; a marcação dos autodesempenhos; a autevolução convergente com o fluxo cósmico; a bússola consciencial correta;
a recuperação dos cons magnos; a sustentabilidade das conquistas; os melhoramentos óbvios;
a sucessão das autossuperações; a neutralização da Passadologia; a supremacia da Paragenética
sobre a Genética.
Parafatologia: a primener pessoal; o cipriene pessoal; o extrapolacionismo pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: a recéxis; a dinâmica existencial; o sinergismo aplicado; a potencialização do melhor; o upgrade consciencial; o recorde pessoal; a autossuperação específica exitosa.
Binomiologia: o autodiscernimento-autossuperação; o binômio progresso-rotina.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo primeiro lugar / último lugar; o antagonismo recepção / retribuição.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistenciocracia.
Filiologia: a cosmopensenofilia.
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Holotecologia: a experimentoteca; a qualitoteca; a evolucioteca; a prioroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Evoluciologia, a Proexologia; a Priorologia;
a Autopesquisologia; a Traforologia; a Recexologia; a Invexologia; a Autoconscienciometrologia;
a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência superadora; a isca humana 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: miniautossuperação específica = a conquista da educação formal, pessoal, razoável; maxiautossuperação específica = a conquista da condição do epicentrismo consciencial teático.
Neodestrutologia. No contexo da Evoluciologia, a vida intrafísica é a caminhada para
desfazer – com a Neodestrutologia –, e não contornar – com o Paleopaliativismo –, os obstáculos
seculares, impostos e mantidos pelo egão (egoísmo), no rumo da evolução pessoal da fraternidade
interassistencial.
Leque. Sob a ótica da Proexologia, as manifestações específicas, componentes do leque
das autevoluções pontuais, são relevantes para a conscin plotar, minuciosamente, a agenda da
consecução gradativa da programação existencial (proéxis) pessoal.
Taxologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
o cotejo de 15 categorias de fracassos pessoais ultrapassados pelas respectivas conquistas ou autossuperações evolutivas básicas:
Tabela – Crescendo Fracassos Pessoais–Autossuperações
Nos

Fracassos Pessoais

01.

Amadorismo (Inexperiência)



Profissionalismo (Experiência)

02.

Amoralidade (Imaturidade)



Código pessoal de Cosmoética (CPC)

03.

Ansiosismo (Animalidade)



Comedimento (Serenologia)

04.

Apedeutismo ressomático



Erudição evolutiva (Polimatia)

05.

Bom senso (Senso comum)



Autodiscernimento (Livre arbítrio)

06.

Conduta-padrão vulgar



Conduta-exceção evolutiva

07.

Interiorose (Encaramujamento)



Cosmopolitismo vivenciado

08.

Inutilogia (Perdularismo, Perdologia) 

09.

Iscagem inconsciente (Assediologia)

Autossuperações Específicas



Tudologia (Cosmovisiologia)
Desperticidade (Desassediologia)
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Nos

Fracassos Pessoais

Autossuperações Específicas

10.

Melancolia intrafísica (Melin)



Completismo existencial (Compléxis)

11.

Monovisão consciencial (Amaurose)



Cosmovisão consciencial

12.

Murismo pessoal (Decidofobia)



Definologia teática (Determinologia)

13.

Partidarismo (Facciosismo)



Universalismo (Holofilosofia)

14.

Subcerebrologia (Autovegetalização)



Paracerebrologia (Extrafisicologia)

15.

Varejismo consciencial



Atacadismo consciencial

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autossuperação específica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos
pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
5. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
6. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO ESPECÍFICA, MAIS PRODUTIVA,
É A AUTOVIVÊNCIA DA IMPACTOTERAPIA, NO ÂMAGO
DA INTRACONSCIENCIALIDADE, RECICLANDO HÁBITOS
E ROTINAS PESSOAIS, DENTRO DO GRUPO EVOLUTIVO.
Questionologia. Quais autossuperações específicas você já alcançou? Qual a próxima
autossuperação em andamento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 262.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 574.
3. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 41.
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AUTOSSUPERAÇÃO PRIORITÁRIA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autossuperação prioritária é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, vencer, subjugar, dominar, aniquilar, remover, ultrapassar ou sobrelevar o megatrafar estagnador da autevolução, permitindo-lhe alcançar maior maturidade consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si
próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar;
conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
prioritário deriva do idioma Francês, prioritaire, “prioritário”, de priorité, “prioridade”,
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”. Surgiu no
Século XX.
Sinonimologia: 1. Autossuperação do megatrafar. 2. Autocura prioritária. 3. Recin
prioritária. 4. Recéxis prioritária. 5. Ultrapassagem do gargalo evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas autossuperação prioritária, miniautossuperação
prioritária e maxiautossuperação prioritária são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Manutenção do megatrafar. 2. Autossuperação não prioritária. 3. Autocorrupção estagnadora. 4. Emperramento evolutivo. 5. Estagnação megatrafarina. 6. Fossilização evolutiva. 7. Manutenção da zona de conforto patológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Voliciologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação prioritária; os voliciopensenes;
a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do autoconhecimento; o holopensene da autoconsciencioterapia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da interassistencialidade.
Fatologia: a autossuperação prioritária; a prioridade do momento evolutivo; a remoção
do nó górdio; o ato de colocar o dedo na ferida; a vitória sobre si mesmo; o desafio evolutivo
pontual; a crise de crescimento; a ultrapassagem das marcas evolutivas pessoais; a coragem da
autodesconstrução cosmoética; o ato de ir na mosca; o olho do furacão; o discernimento necessário à autossuperação; a vontade aplicada à autossuperação; a reciclagem intraconsciencial (recin)
prioritária; a autoconscienciometria; a autoconsciencioterapia; as frustrações transformadas em
desafios evolutivos; o sobrepairamento das adversidades; o empenho evolutivo; o deficiente físico
autossuperador fazendo assistência a partir do exemplarismo; o completismo existencial; a mudança de patamar evolutivo; a autopromoção evolutiva; a procura permanente pela melhor alternativa cosmoética; o egocídio; o alcance da desperticidade nesta vida intrafísica; o Serenão tornando-se Consciex Livre (CL).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossuperação do restringimento intrafísico; a primener pessoal;
o cipriene pessoal; o extrapolacionismo pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo discernimento-vontade-energia; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização.
Principiologia: o princípio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o uso teático do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recin.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da conscin-cobaia voluntária;
a técnica da invéxis; a técnica da recéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito dinamizador da autossuperação prioritária na autevolução.
Ciclologia: o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autorreflexão–autoposicionamento–autodefinição–planejamento da recin.
Enumerologia: a autossuperação evolutiva; a autossuperação intraconsciencial; a autossuperação técnica; a autossuperação cosmoética; a autossuperação interassistencial; a autossuperação específica; a autossuperação desafiadora.
Binomiologia: o binômio vontade-determinação; o binômio autoposicionamento-autoincorruptibilidade.
Interaciologia: a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação conscienciômetra-autopesquisador.
Crescendologia: o crescendo recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio decisão-posicionamento-mudança; o trinômio aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo autossuperação / autofracasso; o antagonismo autoposicionamento / autocorrupção; o antagonismo autodesassédio / autassédio; o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto; o antagonismo reciclante evolutivo / ignorante feliz; o antagonismo autenfrentamento / pusilanimidade; o antagonismo reciclagem evolutiva / estagnação resignada; o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a autorreciclofilia.
Fobiologia: o combate à voliciofobia; a superação da decidofobia; a supressão da neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do medo; a erradicação da síndrome da despriorização existencial.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a experimentoteca; a terapeuticoteca; a prioroteca; a proexoteca; a recexoteca; a trafaroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Traforologia; a Recexologia; a Invexologia;
a Autoconscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência autossuperadora; a conscin resiliente; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin motivada; a pessoa competente.
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 re-
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educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o obstinado
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 verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a obstinada
cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o omo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens activus; o omo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautossuperação prioritária = o sucesso profissional com a superação
do megatrafar psicossomático; maxiautossuperação prioritária = a publicação da megagescon com
a superação do megatrafar mentalsomático.
Culturologia: a cultura da reciclagem intraconsciencial.
Tipologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 tipos de barreiras evolutivas exigindo autossuperações prioritárias:
01. Autassédio: a substituição da cunha parapensênica pela fixação da higidez pensênica.
02. Autocorrupção: a substituição da fraqueza moral pela cosmoeticidade.
03. Belicosidade: a substituição da agressividade pela fraternidade.
04. Deficiência física: a substituição do senso de incapacidade pela força realizadora.
05. Desorganização: a substituição da entropia pela ordenação.
06. Egoísmo: a substituição do subcérebro pelo cérebro altruísta.
07. Fobia: a substituição do medo pela coragem evolutiva.
08. Heterassédio: a substituição da subjugação pela autoliderança.
09. Insegurança: a substituição da hesitação pela autoconfiança.
10. Melin: a substituição da depressão pelo bom humor em ações produtivas.
11. Psicopatologia: a substituição da doença pela saúde consciencial.
12. Pusilanimidade: a substituição da fraqueza de ânimo pela automotivação lúcida.
13. Timidez: a substituição do acanhamento pelo despojamento assistencial.
14. Traumas: a substituição da autestigmatização pelo autodesafio.
15. Vícios: a substituição da obsessão pelo autocontrole.
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 autossuperação prioritária, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
06. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
10. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
11. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
12. Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.
13. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
14. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
15. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO PRIORITÁRIA É CONDIÇÃO INEVITÁVEL A TODA CONSCIÊNCIA DO COSMOS E ESSENCIAL
PARA DINAMIZAR A AUTEVOLUÇÃO LÚCIDA E COSMOÉTICA EM BUSCA DA DESPERTICIDADE E DA SERENIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o megatrafar pessoal deste momento evolutivo? Qual tem sido o empenho lúcido empregado por você na autossuperação prioritária?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; H m
i
u b i u 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29
x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 262.
2. Idem; Proj i gi
m
E
i i
i i F
Hum
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 574.
3. Idem; T m
i i gi 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 41.
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AUTOSSUSTENTABILIDADE ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossustentabilidade assistencial é a condição avançada de a conscin,
homem ou mulher, sustentar a teática do auxílio fraterno interconsciencial diuturnamente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra sustentar deriva do idioma Latim, sustentare, “sustentar;
suportar; suster; defender; proteger; favorecer; apoiar; consolar; manter; conservar; cuidar; auxiliar; vir em socorro; alimentar; manter; sofrer; suportar; resistir a; diferir; adiar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo sustentatibilidade surgiu no Século XX. O termo assistência deriva do 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 a cabeceira; estar no pé do leito; estar a porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autossuficiência interassistencial. 2. Automanutenção assistencial.
3. Auteficácia interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas autossustentabilidade assistencial, autossustentabilidade assistencial grupocármica e autossustentabilidade assistencial policármica são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Autoinsegurança interassistencial. 02. Autonegligência na assistência. 3. Instabilidade interassistencial.
Estrangeirismologia: a assistência full time; a assistência paciente step by step; a busca
do savoir-faire assistencial; a comunicação clean efetivando a interassistência; o best effort assistencial; o rapport assistencial entre assistente e assistido; o strong profile interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocompetência interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do continuísmo assistencial; a autossustentabilidade pensênica; o holopensene pessoal da reciclagem continuada; a autopensenidade acolhedora;
a autopensenidade interassistencial; a autopensenização pacifista; a autopensenidade focada na
multidimensionalidade; a autopensenização traforista; a autovigilância pensênica ininterrupta; os
conviviopenses; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autossuperação da
patopensenidade.
Fatologia: a autossustentabilidade assistencial; a coragem ininterrupta de se posicionar
cosmoeticamente; o ato de pensar diferente; a assistência inegoica; a assistência presente na administração de conflitos; o ato contínuo de pensar bem de todos; a autassistência; a autoimunidade
aos pertúrbios alheios; as autossuperações evolutivas; o abertismo às heterocríticas; a desdramatização das crises existenciais; os deveres interassistenciais efetivados; a dinâmica das interrelações; a dosagem no esclarecimento; a convicção nos autodesempenhos fraternos; a consecução da
tarefa de esclarecimento; a evitação da procrastinação; o enfrentamento dos contrafluxos relativos
à interassistência; a palavra certa no momento certo; o entendimento do mecanismo da assistência; a mentalidade aberta à pacificação; a maximização do uso dos trafores; o pensamento universalista; a prontidão assistencial; a promoção das autorreciclagens libertadoras das interprisões;
a retificação do comportamento; a substituição da esnobação pela assistencialidade; a suportabilidade emocional nos atos assistenciais; a superação dos preconceitos na ampliação do senso universalista.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função; a autoconscientização multidimensional (AM) em ampliação; a autossustentação
energética; a condição de isca consciente; a autodefesa e autossustentabilidade energossomática
exercitada; a ampliação das parapercepções pessoais; o desbloqueio dos chacras; as ações extrafísicas afinizadas com as ações intrafísicas; a mudança para melhor das companhias extrafísicas;
a mudança de amparador extrafísico em função de neopatamar assistencial; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o registro dos parafenômenos; a multidimensionalidade percebida; a evocação dos amparadores
extrafísicos técnicos em assistência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autempenho evolutivo–autodisponibilidade assistencial;
o sinergismo da ortopensenização continuada; o sinergismo autopesquisa-interassistência;
o sinergimo autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo assistencial gerado pela transparência consciencial; o sinergismo estado vibracional–tenepes; o sinergismo dos autotrafores; o sinergismo prestar assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodisciplina
evolutiva; o princípio da descrença (PD); o princípio da autodesassedialidade; o princípio da
evolução permanente; o princípio da ortopensenização ininterrupta; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio filosófico universalista
do máximo bem-estar para o máximo de consciências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando a disponibilidade assistencial.
Teoriologia: a teática da interassistência multidimensional; a teoria da minipeça multidimensional interassistencial; a teoria da projetabilidade lúcida interassistencial.
Tecnologia: a técnica da desassimilação energética; a técnica de estar focado todos os
dias na interassistencialidade; as técnicas projetivas assistenciais.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia na condição de assistido e assistente; o voluntário proativo na interassistência; o voluntariado cosmoético, sem radicalismos
nem doutrinações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amaparadores; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio
Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interconsciencial; os efeitos atratores
do holopensene fraterno; os efeitos motivadores das tertúlias conscienciológicas; o efeito motivador dos resultados observados; o efeito intimista da conversação olhos nos olhos; o efeito potencializador das práticas assistenciais diárias.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela disponibilidade assistencial; as neossinapses altruísticas; as neossinapses geradas pelos aportes de holopensenes maxifraternos; as
paraneossinapses interassistenciais; as rotinas úteis mantenedoras das neossinapses; as neossinapses derivadas das interações conscienciais homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo assim-desassim; os ciclos dos debates
cosmoéticos; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo ressoma-dessoma no autaprendizado assistencial; o ciclo sadio dos acertos evolutivos consecutivos; o ciclo recebimento-retribuição.
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Enumerologia: a autodisponibilidade interassistencial; a autopensenização interassistencial; a autoqualificação interassistencial; a decisão interassistencial; a demanda interassistencial; a escuta interassistencial; a minipeça interassistencial.
Binomiologia: a maturidade quanto ao binômio momento de esclarecer–momento de calar; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio conscin-consciex; o binômio apego-desapego; o binômio assistente-assistido; o binômio inspiração-transpiração.
Interaciologia: a interação ações extrafísicas–ações intrafísicas; a interação amparador-amparando; a interação automotivação cosmoética–rendimento evolutivo maior; a interação
autodesassédio-heterodesassédio; a interação expressão do pensamento–expressão do sentimento.
Crescendologia: o crescendo da assistência 24 horas; o crescendo desassédio-desperticidade; o crescendo evolutivo da interassistencialidade cosmoética; o crescendo interassistência-impertubabilidade; o crescendo tacon-tares; o crescendo tempo de semear–tempo de colher.
Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–assistente–assistido; o trinômio
dependência-independência-interdependência; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma;
o trinômio interassistencial momento certo–local adequado–pessoa correta; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: as mensagens implícitas no polinômio postura-mensagem-voz-gesto;
o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio
racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo ato de informar / ato de doutrinar; o antagonismo
desapego / apego; o antagonismo interassistencialidade / assistencialismo; o antagonismo amparador intrafísico / assediador intrafísico; o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível;
o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia.
Paradoxologia: o paradoxo de o erro poder exigir mais esforço e energia se comparado
ao acerto evolutivo; o paradoxo conviviabilidade desafiadora–oportunidade assistencial; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo de as mínimas fissuras poderem predispor aos máximos desajustes; o paradoxo de as pessoas com agenda cheia terem maior disposição para realizar tarefas novas.
Politicologia: a assistenciocracia; a democracia vivida; a tares enquanto expressão da lucidocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a política da transparência; a política da Assistenciologia Multidimensional.
Legislogia: a lei do maior esforço na sustentação da conviviabilidade sadia; a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial; a lei básica da megafraternidade interassistencial;
a lei básica da interassistencialidade de o menos doente ajudar o mais doente; a lei da evolução
consciencial por meio dos próprios esforços; a lei da afinidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a interassitenciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a assistenciofobia; a comunicofobia; a conviviofobia;
a criticofobia; a evoluciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da insegurança prejudicando a interassistência; a síndrome da subestimação da capacidade assistencial; a síndrome da despriorização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da bússola consciencial danificada; a síndrome da perfeição.
Maniologia: a queda das teomanias milenares; a evitação inteligente da idolomania;
a profilaxia da gurumania; a anulação da mania de postergar; a eliminação das manias baratrosféricas; a profilaxia da mania de centralizar decisões; as manias com raízes paragenéticas.

Enciclopédia da Conscienciologia

4290

Mitologia: o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o descarte do mito da santidade; o mito da transposição dos desafios sem autesforços; o mito da autossuperação da inibição
sem autexposição; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio; o mito da satisfação absoluta; a queda dos mitos milenares por meio das autopesquisas.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca;
a evolucioteca; a interassistencioteca; a parapsicoteca; a socioteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Parassociologia;
a Tenepessologia; a Lucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência assistente; a conscin lúcida; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplarissimus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossustentabilidade assistencial grupocármica = a manutenção teática
da tarefa energética pessoal diária; autossustentabilidade assistencial policármica = a manutenção
teática diária das tarefas maxifraternas da reurbanização planetária, por meio da ofiex.
Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da Evoluciologia; a cultura da grupalidade operosa e cosmoética; a cultura da pacificação universal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossustentabilidade assistencial, indicados para a ex–
pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
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Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
Assistido insatisfazível: Interassistenciologia; Nosográfico.
Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
Célula assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.
Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

A VONTADE, PRIORIZAÇÃO E ESFORÇOS INDIVIDUAIS,
VOLTADOS AO AUXÍLIO ÀS CONSCIÊNCIAS, DEMONSTRAM A QUALIDADE DA SUSTENTABILIDADE DO ASSISTENTE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem sustentando a teática interassistencial diuturnamente? Quais técnicas utiliza para manter o padrão assistencial em alto nível?
Bibliografia Específica:
1. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 partes; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 34,93,124,205,206 e 207; páginas 21, 24, 32, 33, 35, 36, 44, 49, 61, 73, 74, 95,
114, 129, 132, 134, 160, 162, 180, 218, 221 a 233 e 262.
2. Viera, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 34, 93, 124 e 205 a 207.
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 235 a 269.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 20, 35 e 36.
5. 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 12 a 14, 17 e 36.
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 403 a 424.
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AUTOSSUSTENTABILIDADE HOLOSSOMÁTICA
(AUTOVOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autossustentabilidade holossomática é a condição de a conscin, homem
ou mulher, manter o equilíbrio homeostático dos veículos de manifestação mediante esforço contínuo e posicionamento técnico frente aos estímulos diuturnos, a fim de permanecer alinhada
à programação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra sustentar deriva do idioma Latim, sustentare, “sustentar;
suportar; suster; defender; proteger; favorecer; apoiar; consolar; manter; conservar; cuidar; auxiliar; vir em socorro; alimentar; manter; sofrer; suportar; resistir a; diferir; adiar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo sustentável surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição holo
vem do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma
Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autopreservação do equilíbrio holossomático. 2. Autoconservação
do status de saúde holossomática. 3. Perpetuação do estado de autequilíbiro holossômico.
4. Autarrimo holossomático. 5. Autamparo holossomático.
Neologia. As 3 expressões compostas autossustentabilidade holossomática, autossustentabilidade holossomática a menor e autossustentabilidade holossomática a maior são neologismos técnicos da Autovoliciologia.
Antonimologia: 1. Autoinsustentabilidade holossomática. 2. Autoinconsistência holossomática. 3. Autesmorecimento holossomático.
Estrangeirismologia: o strong profile; o codex subtilissimus pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autodeterminação
quanto à voliciolina ininterrrupta.
Coloquiologia: − Mais vale 1 pássaro na mão a 2 voando. Quem tudo quer, tudo perde.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossustentabilidade permanente; o materpensene do equilíbrio; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a acalmia íntima para lidar com os contrapensenes; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o cultivo de pensenes construtivos; a capacidade desassediadora de mudança do bloco pensênico; a manutenção da autopensenização linear cognitiva; o exercício da energopensenidade autodeterminada sadia; a ancoragem autopensênica na autoparaprocedência sadia; a assistencialidade favorecendo a ortopensenidade; a incansável vigilância autopensênica; a profilaxia
e a higiene autopensênica; a autoblindagem pensênica através dos pensenes salutares e bem humorados; a instalação da homeostasia holopensênica.
Fatologia: a autossustentabilidade holossomática; a autorresponsabilidade na manutenção da integridade holossomática; o fato de a evolução pessoal depender dos autesforços apesar
de não evoluirmos sozinhos; a ajuda externa sempre bem-vinda; a interdependência salutar; a manutenção das rotinas úteis diárias; os exercícios físicos; o domínio holossomático pessoal; o controle das próprias ações; a alimentação regrada; a leitura edificante; o check up médico; o cultivo
das amizades úteis; o autenfrentamento nas autopesquisas diárias; a autovigilância ininterrupta,
quanto aos contrafluxos relativos ao trabalho assistencial; a dedicação responsável às tarefas assumidas; a planilha evolutiva mantida e utilizada; o convívio grupal maduro e benéfico; o sobrepairamento diante de atitudes comprometedoras do assistido; a manutenção dos níveis homeostáticos
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de adrenalina; a boa gestão de conflitos; as pausas para o hobby edificante; a escrita da gescon;
o sono reparador; a dedicação e disponibilidade na constituição da dupla evolutiva (DE); a sexualidade atendida; a troca afetiva madura; o cultivo do bom humor; os trabalhos e estudos estimuladores mentaissomáticos; o saber lidar com fatos do dia a dia mantendo tranquilidade e equilíbrio;
a fito e zooconvivialidade sadia; a evitação de contextos e locais desencadeadores do desequilíbrio; a autopreservação; a fase do egoísmo altruísta para posterior e efetiva assistência; a autovigilância evitando autocorrupção à autopesquisa; as automotivações advindas de êxitos; a autopercepção atenta e crítica permanente; o autesforço contínuo na autossuperação e recin; o epicentrismo consciencial lúcido; a autorresponsabilidade pelos próprios resultados; a autonomia evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentação da
meta dos 20 EVs diários; as maratonas do EV; a tenepes; o desenvolvimento parapsíquico enquanto coadjuvante profilático às surpresas diuturnas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as primeneres; os ciprienes; a manutenção das energias conscienciais (ECs) positivas; a impregnação das próprias energias equilibradas no ambiente, facilitando a autexpressão sustentável;
o diagnóstico energético ambiental profilático; as exteriorizações energéticas higienizadoras;
a força presencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-prevenção; o sinergismo equilíbrio–posicionamento pessoal tarístico; o sinergismo trabalho-proéxis; o sinergismo vida intrafísica equilibrada–consecução das metas evolutivas; o sinergismo racionalidade-ortótes; o sinergismo ortopensenes–pacificação íntima; o sinergismo determinação-organização; o sinergismo postura energética profilática–postura cosmoética; o sinergismo na utilização dos veículos de manifestação da
consciência.
Principiologia: o princípio da autonomia consciencial holossomática; o princípio de
a evolução pessoal ser responsabilidade da própria consciência; o princípio de os desafios serem
estímulos para seguir adiante; o princípio da priorização da inteligência evolutiva (IE) na interdependência edificante; o princípio da autoincorruptibilidade evitando desequilíbrio; o princípio
da precaução enquanto evitação de imprevistos desestruturantes; a adoção de princípios e valores
morais sadios como sustentáculos na convivialidade diuturna; a adoção na intrafisicalidade dos
princípios da Navalha de Occan; o princípio da responsabilidade.
Codigologia: o código da autoconvivialidade sadia; o código de honra em cumprir os
objetivos autodeterminados; o código de autopreservação; o código de conduta do Curso Intermissivo (CI); o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando atitudes homeostáticas; o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da ortótes favorecedora da evolução consciencial; a teoria embasando a prática levando à teática coerente; a colocação da autovivência acima da teoria; a implementação diária da teoria do megafoco existencial; a teoria do holossoma; a teoria da Ecologia
Humana; a teoria da sustentabilidade social; a teoria da autovigilância parapsíquica; a teoria da
evolução conscienciológica.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa interconsciencial; a técnica da autorreflexão
e autodiagnóstico; a técnica de acolhimento à heterocrítica; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de respirar fundo e contar até 3; as técnicas autoconscienciométricas; o discernimento para usar a técnica de antecipação aos fatos; a técnica de saber esperar o momento adequado; a técnica da dupla evolutiva enquanto mantenedora do equilíbrio afetivo-sexual; a técnica
da inversão existencial para aceleração evolutiva; a técnica da reciclagem existencial dos retomadores de tarefa; a técnica da autodeterminação.
Voluntariologia: o pré-requisito da autoqualificação para adesão ao trabalho voluntário; o trabalho voluntário enquanto contribuição para autopercepção e equilíbrio pessoal no exercício da Conviviologia; a manutenção ininterrupta do trabalho voluntário enquanto termômetro
da autorganização proexológica.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV) facilitando a percepção holossomática; o laboratório conscienciológico
da sinalética energética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito estimulante dos resultados positivos nos novos empreendimentos;
o efeito da autossegurança adquirida na manutenção do holopensene pessoal homeostático;
o efeito da vontade determinada na manutenção do foco pensênico; o efeito benéfico do trabalho
energético na manutenção do equilíbrio durante a realização de tarefas.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses estimuladas pelo abertismo pensênico
possibilitando adaptação a contextos mais complexos e evoluídos; a reorganização sináptica como upgrade consciencial.
Ciclologia: o ciclo holopensene sadio–ambiente salutar; o ciclo esforços somados–resultados evidentes–vontade redobrada.
Enumerologia: a autochecagem autocrítica; a autochecagem energética; a autochecagem
pensênica; a autochecagem emocional; as autointervenções reparadoras; a recuperação do autequilíbrio; o cumprimento da proéxis. A autossustentabilidade ortopensênica; a autossustentabilidade cosmoética; a autossustentabilidade recinológica; a autossustentabilidade recexológica;
a autossustentabilidade invexológica; a autossustentabilidade decisória; a autossustentabilidade
voliciolínica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio domínio pensênico–evitação de intrusão assediadora desequilibrante; o binômio autossustentabilidade-interassistencialidade; o binômio autoimperdoamento-autoincorrupção; o binômio hiperacuidade-megafoco.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação autocrítica-autoincorruptibilidade; a interação autorganização-autodisciplina.
Crescendologia: o crescendo vida regrada–rotinas úteis–priorização evolutiva–aceleração proexológica.
Trinomiologia: o trinômio insistência-persistência-êxito; o trinômio comprometimento
cosmoético–atitudes coerentes–vontade retroalimentada; o trinômio autodesassédio–autodefesa
interconsciencial–manutenção do equilíbrio pessoal; o trinômio autopesquisa–autocontrole–atitudes cosmoéticas; o trinômio decisão-planejamento-consecução.
Polinomiologia: o polinômio idealização de projeto–vontade determinada–planejamento–implementação–vontade inquebrantável–empenho proexolínico–autossuperação–satisfação
íntima.
Antagonismologia: o antagonismo diletantismo superficial / foco evolutivo; o antagonismo opção pela imperturbabilidade autodesassediante / disponibilidade energossomática perdulária; o antagonismo homeostase holossomática / desequilíbrio holossomático; o antagonismo
vontade férrea / vontade débil; o antagonismo autenfrentamento / autocorrupção; o antagonismo
arrimo de si mesmo / dependência interconsciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de querer muito algo, porém não se empenhar suficientemente para consegui-lo.
Politicologia: a meritocracia íntima.
Legislogia: a lei do maior esforço evidenciando maior chance de êxito evolutivo; o atendimento às leis da Fisiologia Humana; a lei de Amdahl.
Filiologia: a autocriticofilia; a decidofilia; a autocoerenciofilia; a autodisciplinofilia;
a autevoluciofilia; a autocogniciofilia; a autoprofilaxiofilia.
Fobiologia: a cacorrafiofobia; a falta de hipengiofobia; a lissofobia; a anulação da teleofobia; a ausência de amparofobia; a anticriticofobia; a antidecidofobia; o combate à voliciofobia;
a antidisciplinofobia; a autossuperação das fobias comprometedoras do equilíbrio holossomático;
a corruptofobia.
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Sindromologia: a abolição da síndrome de despriorização consciencial; a libertação da
síndrome da mediocrização enquanto impedimento evolutivo; a superação da síndrome da desorganização; a eliminação da síndrome de insegurança; a prevenção da síndrome de burnout pela
adequada autossustentação energética.
Maniologia: a evitação da riscomania; a autossuperação da mania de justificar os próprios erros ao invés de erradicá-los; a não submissão à barbituriomania; a substituição da heterocriticomania pela autocrítica evolutiva; a superação da gurumania; a autolibertação da fracassomania; a prevenção quanto à mania da subestimar na evitação de surpresas desconcertantes.
Mitologia: o mito do poder e da riqueza enquanto fonte de equilíbrio e felicidade; o mito
da fragilidade humana; o mito da carne fraca; o mito do sexo frágil.
Holotecologia: a administrativoteca; a analiticoteca; a evolucioteca; a autocriticoteca;
a cognoteca; a autopesquisoteca; a determinoteca; a ergonomoteca; a holossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autovoliciologia; a Autonomologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Holossomatologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o epicentro consciencial; a personalidade íntegra; a personalidade forte; a conscin pilar; a consciência javalínica; a consciência resiliente; o ser desperto;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o amparador
de si mesmo; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o administrador; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexólogo; o reeducador; o leitor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o proexista; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o tocador de obra; o homem teático; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o completista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a amparadora
de si mesma; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a administradora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora;
a leitora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a proexista; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a autopesquisadora; a tocadora de obra; a mulher teática; a projetora consciente; a sistemata;
a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens
decisophilicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossustentabilidade holossomática a menor = a capacidade incipiente
da homeostase nas manifestações conscienciais; autossustentabilidade holossomática a maior
= a capacidade elevada de manutenção diuturna da homeostase nas manifestações conscienciais.
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Culturologia: a cultura da aplicação da inteligência evolutiva (IE); a cultura da manutenção da homeostase holossomática através de técnicas conscienciológicas; a evitação da cultura de fazer corpo mole; a cultura da autenticidade consciencial; a cultura do equilíbrio.
Caracterologia. Sob a ótica da Paraprofilaxia, eis, em ordem funcional, os 4 veículos
de manifestação da consciência e exemplos de ações preventivas ao desequilíbrio holossomático:
1. Soma: os exercícios físicos regulares, salutares e equilibrados.
2. Energossoma: os 20 Evs diários; a prática das dinâmicas energéticas.
3. Psicossoma: o investimento no autequilíbrio; o controle emocional.
4. Mentalsoma: o investimento na cognição; a ênfase na racionalidade.
Intrafisicologia. Sob a ótica da Voliciologia, eis, na ordem alfabética, 28 atitudes ou
ações qualificadoras da autossustentabilidade nas manifestações holossomáticas:
01. Ações cosmoéticas: evolutivas; autoincorruptíveis; fiéis ao código pessoal de Cosmoética.
02. Ações criativas: formadoras de neossinapses; coadjuvantes do upgrade planetário.
03. Alimentação: balanceada; nutritiva.
04. Aquisição de utilidades e bens: necessários; funcionais; suficientes.
05. Assistência: madura; auto e heteradequada.
06. Autodiscernimento afetivo: priorizado; relacionamento afetivo atendido.
07. Autopesquisa: permanente; fidedigna.
08. Composição do pé-de-meia: precoce; profilático.
09. Compromissos financeiros: priorizados; atendidos.
10. Construção de dupla evolutiva: benéfica; supridora mútua.
11. Convívio grupocármico: harmonioso; construtivo; assistencial.
12. Estabelecimento de metas: cosmoéticas; viáveis; evolutivas.
13. Edificação de moradia: organizada; limpa; otimizada à evolução.
14. Fitoconvivialidade: cuidadosa; valorizada.
15. Frequência a locais: edificantes; acrescentadores.
16. Hidratação: suficiente; regular.
17. Lazer: salutar; construtivo.
18. Leitura: produtiva; enriquecedora.
19. Manutenção de ortopensenes: equilibrados; desassediantes.
20. Participação na Sociex: autodiscernimentológica; amplificadora.
21. Participação na Socin: traforística; interassistencial; cosmovisiológica.
22. Prática de rotinas úteis: diárias; ininterruptas.
23. Qualificação de companhias: valorizadas; evolutivas.
24. Sono: suficiente; qualificado.
25. Trabalho profissional: qualificado; produtivo; cosmoético.
26. Trabalho voluntário: útil; eficiente; cosmoético.
27. Utilização de tecnologia: inovadora; acelerativa; evolutiva.
28. Zooconvivialidade: interassistencial; benéfica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossustentabilidade holossomática, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
02. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
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Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
Personalidade emocionalmente instável: Nosologia; Nosográfico.
Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
Postura energética profilática: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

O NÍVEL DE HOMEOSTASE HOLOSSOMÁTICA DEMONSTRA O GRAU DE AUTOSSUSTENTABILIDADE DA CONSCIÊNCIA, DECORRENTE DA VONTADE, DOS AUTESFORÇOS
E DO EMPREGO LÚCIDO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou e / ou mapeou o nível de autossustentabilidade holossomática? Conseguiu identificar o veículo mais propenso ao desequilíbrio
e efetivar as necessárias atitudes profiláticas?
Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; Medo Líquido (Liquid Fear); trad. Carlos Alberto Medeiros; 240 p.; 6 caps.; 21 citações; 1 E-mail; 2 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 website; 137 notas; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro,
RJ; 2008; página 130.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 293, 455, 457, 571 a 574, 578, 579, 671, 694, 872 a 879, 881, 882, 893, 894, 909 a 911, 915, 919, 988, 991, 996
a 1.002 e 1.005 a 1.009.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 255 a 258, 282, 283, 296
a 304, 315 a 318 e 324 a 326.
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AUTOSSUSTENTAÇÃO

Enciclopédia da Conscienciologia

DA
RETILINEARIDADE
(AUTOPENSENOLOGIA)

AUTOPENSÊNICA

I. Conformática
Definologia. A autossustentação da retilinearidade autopensênica é a capacidade de
a conscin, homem ou mulher, manter incólume a autopensenidade correta, íntegra e hígida, com
autodiscernimento e cosmoética, utilizando os conhecimentos da autopesquisa na interassistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo sustentação deriva do idioma Latim, sustentatio, “alimentação; nutrição; ação de reter, de conter; dilação; demora; adiamento; espera”. Apareceu no Século XIII.
O termo retilíneo procede também do idioma Latim, rectus, “regido; governado; direito; reto; direto”. Surgiu no Século XVI. A palavra pensamento provém igualmente do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século
XIII. O vocábulo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, semtiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento;
fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia deriva do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autossustentação autoortopensênica. 2. Manutenção da ortopensenidade pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas autossustentação da retilinearidade autopensênica, autossustentação da retilinearidade autopensênica primária e autossustentação da retilinearidade autopensênica avançada são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Autoinsustentabilidade da ortopensenização. 2. Autovulnerabilidade
patopensênica.
Estrangeirismologia: o acerto do current moment pensênico; o sensorium ininterrupto;
os acertos dos deficits mentais; o Autopensenarium; o Neopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à disciplina autopensênica.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pensamento: ação mentalsomática. Megapensenidade: megaessência consciencial. Pensenizemos bem, cosmoeticamente. Pensene: possibilidades ilimitáveis. Reaprendamos a pensar. Somos nossos pensamentos.
Coloquiologia. Eis 10 expressões populares associadas ao tema: não saber o que pensa
e nem o que diz; não carregar nas tintas; não pensar coisa com coisa; não se deixar levar pela
conversa; essa opinião vai engrossar o caldo; dar o que pensar; pensei cá comigo; não sei e nem
quero pensar; fechar para balanço; fazer valer a pena o que pensa.
Citaciologia. Eis 5 citações contributivas à temática: – Vivere est cogitare (Viver é pensar; Marcus Tullius Cicero, 106–43 a.e.c.). O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete.
O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz (Aristóteles, 384–322
a.e.c.). Não penses mal dos que procedem mal; pensa somente que estão equivocados. Quem não
pensa, é pensado pelos outros (Sócrates, 470–399 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 4 provérbios relativos ao tema: – Repensar é pensar duas vezes.
É melhor pensar antes e falar depois. Melhor nada dizer do que dizer nada. Parar, refletir, pensar e decidir: nunca estivemos tão distantes disso.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autopensenidade. A qualidade da autopensenidade é a base da harmonia do microuniverso consciencial. Nem a bondade e nem a maldade nascem de repente”.
2. “Autopensenologia. A transmutação do veneno do autopatopensene no bálsamo do
autoortopensene é o primeiro princípio evolutivo da Autopensenologia”.
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3. “Retilinearidade. A autopensenidade retilínea torna o entrosamento da vida da
consciência também de modo retilíneo, envolvendo todas as áreas de manifestação do ego, seja
nesta vida intrafísica ou em outra dimensão existencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: a autossustentação da retilinearidade autopensênica; o holopensene pessoal do fio condutor da autoortopensenidade; o holopensene pessoal do autodiscernimento; o estabelecimento do padrão pensênico hígido; a autorganização pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o encadeamento pensênico coerente; a apriorismose contra as mudanças autopensênicas; a manutenção do bloco pensênico por paixão; a autopesquisa do temperamento pessoal, mais
complexa na eliminação da patopensenidade; a reciclagem autopensênica para ontem; a aferição
do atual nível da tenepes pela autopensenidade; a identificação da raiz pensênica através do conscienciograma; a influência pensênica nos acontecimentos sincrônicos; o parapsiquismo refinando
a ortopensenidade; o acolhimento pensênico fraterno, favorecendo as refutações, debates e consensos; a autossustentação holossomática requerida na ortopensenidade; a preceptoria da ortopensenidade; o auxílio dos amparadores na conquista da manutenção da autoortopensenidade; a neutralização dos exopensenes doentios; a natureza ininterrupta da autopensenização; o controle voluntário da autopensenização; a liberdade irrestrita inerente à autopensenização; o empenho pela
autopensenidade clara e lógica, propiciando a conquista gradativa da autoortopensenidade.
Fatologia: a exposição direta e retilínea dos pensamentos, potencializando a evolução
consciencial; o emprego do pensamento retilíneo sobrepairando sem emocionalismos, com racionalidade, em qualquer situação, para atingir a homeostase holossomática; o megafoco nos
trafores; o senso autocrítico quanto às recins; a desinibição no autenfrentamento; a ruminação
mental autassediadora como das piores patologias; a renúncia do pensamento de ter sempre razão;
os brancos mentais; a imaginação patológica; o monoideísmo; o ato de aprender com os erros pessoais; o emprego do esforço diuturno para atingir o padrão homeostático de referência; o ato de
repensar o modo de pensar; o ato de valorizar as conquistas dos acertos pessoais; a dissipação dos
medos; a direiteza; o alinhamento; a ponderação dos fatos e parafatos; o pensar com logicidade;
a cognição pela reflexão; o ato de relevar e perdoar, mantendo a Higiene Consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentação das energias hígidas e fraternas; a iscagem de
consciex a ser assistida, pela identificação e assimilação do padrão consciencial; os insights recebidos antes, durante e depois das reflexões; a limpeza das energias gravitantes; o toque do amparador extrafísico, auxiliando alinhar o padrão mental do tenepessista; a ampliação do potencial
parapsíquico; a psicosfera pessoal sadia; a paraatenção no modo de pensar;a prontidão parapsíquica para a auto e heteropercepções; a assimilação profunda do arco voltaico craniochacral favorecendo a higiene consciencial; as dinâmicas parapsíquicas; os cursos de campo do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC) dinamizando a conquista da autossustentação da retilinearidade ideativa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo da associação de
ideias; o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo retilinearidade pensênica–sabedoria
pacificadora; o sinergismo reflexão-vontade-determinação.
Principiologia: o princípio da retilinearidade autopensênica; o princípio profilático de
pensenizar antes de falar; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da permanência
da autopensenidade; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo as cláusulas de mudanças na autoconduta pensênica; o código duplista de Cosmoética (CDC) qualificando a mudança autopensênica.
Teoriologia: a teoria da retilinearidade pensênica; a teoria da indissociabilidade dos
componentes do pensene; a teoria da pacificação íntima; a teoria da vida humana organizada;
a teoria da otimização dos recursos conscienciais.
Tecnologia: as técnicas de Higiene Consciencial; as técnicas da reeducação autopensênica; a técnica de saber o momento exato de falar e o momento exato de calar; a técnica da concentração mental; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da autopensenização a partir do pen; a técnica conscienciométrica da identificação do autopensene padrão.
Voluntariologia: a sustentação da pesquisa pelo voluntário-pesquisador; a constância
no voluntariado conscienciológico, mantendo o link com a equipin e a equipex.
Laboratoriologia: os laboratórios de autopesquisa; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pararreubanologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da
Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos colaterais dos autopensenes; o efeito halo da autoortopensenidade; os efeitos da Higiene Consciencial na retilinearidade pensênica; o efeito da vontade inabalável na qualificação pensênica; os efeitos do trinômio imaginação–racionalidade–manifestação
equilibrada.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses eliminando a sustentação da autopensenidade estagnadora; as neossinapses prioritárias desencadeadas pelas retrossinapses; a construção
de neossinapses a partir das recins do esquema mental patológico; as retrossinapses sustentando
os autopensenes anacrônicos.
Ciclologia: o ciclo autopesquisa–autopensene retilíneo; o ciclo ouvir-assimilar-autoposicionar-desassimilar; o ciclo autoortopensenidade–ortopensenidade coletiva; a passagem do ciclo psicossomático para o ciclo mentalsomático.
Enumerologia: o autopensene ordenado; o autopensene metódico; o autopensene refletido; o autopensene sistêmico; o autopensene cosmoético; o autopensene despertológico; o autopensene universalista.
Binomiologia: o binômio progressivo autodiscernimento-autoortopensene; o binômio
mentalsoma fortalecido–psicossoma equilibrado; o binômio pensamento crítico–pensamento fraterno; o binômio cérebro-paracécebro.
Interaciologia: a interação sadia dos 2 hemisférios cerebrais na retilinearidade autopensênica; a interação genética-paragenética; a interação autopensenização retilínea–autossustentação ortopensênica; a interação indução-dedução; a interação autopensenes–sentidos somáticos.
Crescendologia: o crescendo qualitativo na autopesquisa conscienciométrica; o crescendo autocontrole-autodisciplina-autodomínio pensênico; o crescendo soma pensenedor-mor da
conscin–mentalsoma pensenedor-mor da consciex; o crescendo patopensene acessado–contrapensene processado–ortopensene explicitado.
Trinomiologia: o trinômio autopensenidade-imaginação-autodiscernimento; o trinômio
autopensenidade–verbalização–escrita tarística; o trinômio coerência-sinceridade-autoortopensenidade; o trinômio megaatributo-megatrafor-megapensene; o trinômio volição–intencionalidade–retilinearidade pensênica.
Polinomiologia: o polinômio autopensenidade-leitura-anotação-autopesquisa; o polinômio detalhismo-exaustividade-ortopensenidade-logicidade; o polinômio pensamento-palavra-gesto-local potencializado pela força ortopensênica.
Antagonismologia: o antagonismo ectopia pensênica / retilinearidade pensênica; o antagonismo incorruptibilidade / autocorrupção; o antagonismo autoinsustentabilidade pensênica
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/ manutenção ortopensênica; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo pensene fantasioso / ortopensenidade; o antagonismo autopensenidade / xenopensenidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a ortopensenidade universalista e altruísta, favorecer,
primeiramente, a própria autopensenidade; o paradoxo das verdades relativas de ponta encontrarem-se disponíveis para muitos, porém acessadas por poucos; o paradoxo do maior desafio
ser o autenfrentamento pensênico trafarista para traforista.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autossustentação pensênica; a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço no pensar e no agir; a lei da ação e reação; a lei
da causa e efeito; a lei do maior esforço autopesquisístico; a lei da afinidade pensênica; a lei do
sinergismo do Cosmos.
Filiologia: a pensenofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a autopriorofilia; a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a metodofobia; a autopesquisofobia; a metodofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança; a prevenção da síndrome de
burnout pela adequada autossustentação pensênica; a superação da síndrome da automimese.
Maniologia: a mania do prejulgamento pensênico; a mania de ir na onda; a mania de se
manter em subnível consciencial; a mania da autodepreciação; a mania de ter sempre razão; a mania de ir na conversa dos outros.
Mitologia: o mito da conquista da retilinearidade autopensênica sem esforço; o mito da
certeza absoluta; o mito da neutralidade pensênica; o mito da fórmula evolutiva universal;
a queda dos mitos milenares por meio da autopesquisa.
Holotecologia: a pensenoteca; a convivioteca; a socioteca; a energoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Sistematologia; a Argumentologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia; a Lateropensenologia;
a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin retilínea; a conscin inabalável; a conscin motivada; a conscin
pesquisadora; a conscin lúcida; a conscin tenepessista; a conscin desperta; a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autossustentador da autoortopensenidade; o autopesquisador; o autopensenizador consciente; o autopensenizador inconsciente; o exemplarista; o traforologista; o autorreeducador pensênico; o compassageiro evolutivo; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a autossustentadora da autoortopensenidade; a autopesquisadora; a autopensenizadora consciente; a autopensenizadora inconsciente; a exemplarista; a traforologista;
a autorreeducadora pensênica; a compassageira evolutiva; a agente retrocognitora; a autodecisora;
a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
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Hominologia: o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossustentação da retilinearidade autopensênica primária = a ação
consciencial, mantendo a lucidez para o uso prioritário do cérebro, empregando os atributos somáticos; autossustentação da retilinearidade autopensênica avançada = a ação consciencial, mantendo a lucidez para a interação cérebro-paracérebro, empregando os atributos conscienciais
com autodiscernimento e cosmoética.
Culturologia: a cultura da autossustentação da retilinearidade autopensênica; a cultura
da interdependência consciencial; a cultura conscienciológica; a cultura do pensamento cosmoético; a cultura do traforismo; a cultura da megafraternidade.
Priorização. Tendo em vista as reciclagens prioritárias a serem enfrentadas nas diversas
conjunturas e fases existenciais da vida humana, vale pensar retilinearmente, em qualquer contexto, no melhor para as consciências, investindo na lei do maior esforço aplicada à autoqualificação
pensênica, utilizando os recursos disponíveis da Conscienciologia.
Recinologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
15 questionamentos pessoais, capazes de proporcionar critérios para o aperfeiçoamento da autoconsciência pensênica visando a autoortopensenidade interassistencial:
01. Ambientes. Frequento locais catalisadores energéticos, positivos e negativos? Quanto ainda estes ambientes interferem na pensenidade pessoal?
02. Aplicação. Como posso otimizar os autoconhecimentos, para pensar positivamente
com Cosmoética, de maneira retilínea, sem deslizes?
03. Autodefesa. Como posso ampliar a autodefesa em relação às intrusões pensênicas
indesejáveis (xenopensenes)?
04. Avaliação. Como posso avaliar o aprimoramento do nível cosmoético da autopensenidade?
05. Ciclo. Produzo melhor pensene útil em qual período diário: de madrugada, pela manhã, ao meio-dia, à tarde ou à noite?
06. Conscientização. Como posso ampliar a conscientização quanto as condições internas e externos atuantes na geração dos autopensenes?
07. Cronologia. A autopensenidade está mais no passado, no presente ou no futuro?
Ainda possuo pensamentos monoideístas?
08. Desconstrução. Apresento dificuldades na mudança do bloco pensênico? Posso ser
mais flexível na autopensenidade?
09. Dinamização. Como posso dinamizar a produção dos autopensenes úteis e cosmoéticos no dia a dia?
10. Energias. Qual o padrão energético mais comum da autopensenidade? Quais as repercussões energossomáticas?
11. Foco. Quais são os tipos de pensenes dominantes, mais focados no pen (pensamento), no sen (sentimento), ou no ene (energia)? Penso mais em mim ou nos outros?
12. Identificação. Onde tenho errado mais na produção dos autopensenes inúteis: na indisciplina mental, na imaturidade emocional ou na incompetência energética?
13. Padrão. Reconheço o padrão pensênico dos ambientes no qual vivo? Qual o padrão
pensênico exteriorizado para a melhoria dos ambientes?
14. Qualidade. Minha pensenidade é mais sadia (ortopensene) ou mais doentia (patopensenes. Qual a qualidade da minha intenção?
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15. Utilidade. Minha pensenidade é útil, ou ainda sofro de ociosidade pensênica?
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 10 efeitos positivos na conquista da autossustentação da retilinearidade autopensênica:
01. Acalmia mental.
02. Autodesassedialidade.
03. Bom humor.
04. Eliminação de bagulhos pensênico.
05. Fortalecimento dos trafores.
06. Higidez pensênica.
07. Libertação pensênica.
08. Pacificação íntima.
09. Reciclagem intraconsciencial.
10. Superação do trafares.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autossustentação da retilinearidade autopensênica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Agente de sustentação pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Antirretilinearidade consciencial: Holomaturologia; Nosográfico.
04. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
05. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
06. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
07. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Autopensenização analógica: Autopensenologia; Homeostático.
10. Autopensenometria: Autopensenologia; Neutro.
11. Faxina holopensênica pessoal: Autodesassediologia; Homeostático.
12. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
13. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
14. Prumo ortopensênico: Homeostaticologia; Homeostático.
15. Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.

A AUTOSSUSTENTAÇÃO DA RETILINEARIDADE AUTOPENSÊNICA É CONDIÇÃO A SER CONQUISTADA PELA CONSCIN LÚCIDA, PELO AUTESFORÇO FRENTE AO CONTROLE
DO FLUXO DA ORTOPRIORIZAÇÃO CONTÍNUA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aceita o desafio de monitorar a autopensenidade? Já buscou através da autopesquisa identificar a fôrma autopensênica pessoal, se mais difusa
ou retilínea?
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Roberto de; Protocolo Pensênico Tenepessológico: Integração Cérebro-Mente-Paracérebro;
Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 17; N. 3; 3 enus.; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PARAN; Julho-Setembro, 2013; páginas 439 a 450.
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02. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Revista
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 8 enus.; 1 tab.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 104.
03. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; revisor Kao Pei Ru; 1 Vol.; 150 p.; 4 seções; 36 subseções; glos. 168 termos; 31 refs.; alf.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 24 a 39, 67 a 69, 97 a 99 e 143 a 156.
04. Kunz, Guilherme; Manual do Materpensene: A Síntese da Consciência; pref. Nara Oliveira; revisor Kao
Pei Ru; 1 Vol.; 150 p.; 5 caps.; glos. 72 termos; 31 refs.; alf.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2016; páginas 26 a 28, 39 a 46, 71 a 74, 79, 80, 85 a 87 e 93 a 95.
05. Martins, Eduardo; Higiene Consciencial: Reconquistando a Homeostase no Microuniverso Consciencial; revisores Dayane Rossa; et al.; 1 Vol.; 396 p.; 6 seções; 36 subseções; 46 caps.; glos. 282 termos; 7 filmes; 59 refs.; 19
webgrafias; alf.; geo.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 147 a 154, 201
a 203, 205 a 207, 209 a 216, 217 a 224, 307 e 315.
06. Tanuri, Vera; Perdão: Opção Cosmoética de Seguir em Frente; int. Vera Tanuri; pref. Adriana de Lacerda Rocha; revisores Kao Pei Ru; et al.; revisoras Ana Seno; et al.; 1 Vol.; 168 p.; 3 seções; 19 subseções; 3 tabs.; glos. 55
termos; 9 filmes; 86 refs.; alf.; enc.; 1Associação Internacional Editares;Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 81 a 89.
07. 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
52 a 131.
08. 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 38, 41, 42, 72, 116, 117, 158,
187 e 220.
09. 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 155 a 158, 571 a 639, 983 a 990 e 996 a 1.016.
10. 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 Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 252 a 255, 288
a 293, 324, 325 e 467 a 470.
11. 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 219, 221 e 1.463.
12. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
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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
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AUTOTARES ESSENCIAL
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autotares essencial é o ato ou efeito da conscin, homem ou mulher, exercer sobre si a tarefa do esclarecimento, aprofundando estudos e pesquisas sobre os principais
travões evolutivos detectados, rastreados, mapeados, descobertos e identificados na condição de
impedidores do autalinhamento pensênico e à vivência do paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo por si próprio”. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo consolação procede do idioma
Latim, consolatio, “ação de consolar, de animar, de dar coragem”. Surgiu no Século XIV. O termo claro deriva também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no
Século XIII. O sufixo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. A palavra essencial deriva do
idioma Latim Tardio, essentialis, “relativo à natureza nuclear das coisas”. Apareceu no Século
XV.
Sinonimologia: 1. Autotares primordial. 2. Autotares fundamental. 3. Autotares prioritária. 4. Autotares vital. 5. Autesclarecimento indispensável. 6. Autesclarecimento imprescindível.
Neologia. As 3 expressões compostas autotares essencial, autotares essencial mínima
e autotares essencial máxima são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autotares secundária. 2. Autotares ociosa. 3. Autotares intermediária. 4. Autotares sonegada. 5. Autesclarecimento ineficaz. 6. Informação dispensável.
Estrangeirismologia: o worshop teático; o strong profile; o upgrade evolutivo; o feedback autesclarecedor; a open mind; o Neopensenarium; o know-how teático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da reeducação intraconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do senso autesclarecimento; o ato de desvencilhar-se do holopensene das interprisões grupocármicas; a construção do holopensene pessoal autônomo; a assunção do materpensene consciencial; o holopensene pessoal da vivência cosmoética; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a vivência da reconstrução
do materpensene pessoal; a vivência da autopensenidade transparente; a teática na reelaboração
pensênica; a superação da pensenização infantilizada; a conquista da pensenização cosmoética libertária; a consolidação da autopensenização coerente à vivência cosmoética.
Fatologia: a autotares essencial; a autoconscientização dos gargalos evolutivos; a autossuperação dos gargalos evolutivos; o autolhar tarístico; o entendimento do autofuncionamento;
a vivência da autotares necessária ao realinhamento ao paradigma consciencial; o autenfrentamento tarístico; a intencionalidade madura ao enfrentar o próprio porão consciencial; a autodocilização planejada; a convergência dos autoconhecimentos em prol do exercício da autotares; o autoimperdoamento consciente; a predisposição à autodesdramatização; a autodisciplina na prática
da rotina útil; a inflexibilidade na autocorrupção detectada; o autoposicionamento fraterno na prática da autotares; o abandono da crença ingênua; o autesclarecimento sobre as reações psicossomáticas através das autorreflexões; o reconhecimento e assunção da força e autonomia pessoal;
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a conquista da atualização do acervo da holomemória pessoal; a superação dos momentos de melin através da reeducação; a superação progressiva dos hábitos viciados; as autoposturas viciadas
em momentos de carência afetiva; a autobservação full time visando à autocorreção; a reeducação
das manifestações primitivas; a permissividade da automanifestação do infantilismo; o abandono
do autoposicionamento maduro em momentos críticos; a automanifestação do porão consciencial
na adultidade; a assunção da responsabilidade no processo de formação da automaturidade;
a conscientização da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a conquista da superação dos medos; a vivência do autodidatismo; a prática das posturas assistenciais no núcleo familiar; o reconhecimento pessoal dos progressos assimilados; a prática das escolhas evolutivas em prol da autoverbação;
a sensação de estar vivenciando o fluxo cósmico; a autovivência da pacificação íntima; a conquista do autequilibrio; a maturidade na inter e heterassistência; a maturidade na prática sadia da inter
e heterocrítica; a acuidade do senso crítico pessoal; a satisfação pessoal de existir; a assunção da
coragem necessária aos autenfrentamentos; a análise, compreensão e reestruturação egológicas; as
ações conscientes visando à libertação das interprisões nas interrelações; o somatório consciente
de autovivências sadias; os autoconhecimentos e autesclarecimentos na consolidação do aprendizado libertário; a autoconfrontação e autossuperação das manifestações imaturas; a autossuperação madura dos sentimentos de menos valia e da angústia de ser só.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o exercício da imobilidade física vígil; a autovivência do exercício
das pulsações dos chacras; a eliminação da influência dos conluios extrafísicos; as reconciliações
extrafisicas; os autesclarecimentos como mediação dos reencontros extrafísicos; a vivência das
retrocognições enquanto oportunidades desdramatizadoras da holomemória pessoal e da reelaboração paradigmática; a conscientização do autocompromisso multidimensional; a assunção do papel de embaixador consciencial multidimensional; a vivência das sincronicidades evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de neoideias tarísticas; o sinergismo
evolutivo recéxis-recin.
Principiologia: o princípio da descrença vivenciado; o princípio do autesclarecimento
prioritário; o princípio da auto e heterorreconciliação; o princípio da autoatualização essencial;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o princípio
dos contágios holopensênicos da tares.
Codigologia: a necessidade de coerência entre o código pessoal de Cosmoética (CPC)
e as condutas diárias.
Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria da autotares seriexológica; a teoria da
autocoerência; a teoria da autoconscientização multidimensional (AM); a teoria das neoidéias;
a teoria e prática do autodidatismo ininterrupto; a teoria da Conviviologia Cosmoética; as teorias das profilaxias.
Tecnologia: a técnica do autenfrentamento diante do espelho; a técnica da autassistência evolutiva; a técnica de ouvir mais e falar menos; a técnica da recin; a técnica da evitação de
falsos conceitos; a técnica da desassedialidade direta; a técnica da reeducação emocional; a técnica do “passo a passo, parte a parte, sempre”; a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica das pequenas ações diárias; a técnica de checagem da intenção pessoal.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico
da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmalogia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
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o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível
da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da
Paraprofilaxia.
Efeitologia: o efeito da rotina útil na evolução consciencial; o efeito do contágio holopensênico do grupocarma pessoal; o efeito de estar mais calado na promoção de maior autoconsciencialidade multidimensional; o efeito do exemplarismo no grupocarma familiar; o efeito
bola de neve da procrastinação das obrigações pessoais; o efeito dos hábitos miméticos causando melin na segunda-feira; os efeitos sadios do autodesassédio.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoconstruções paradigmáticas; as neossinapses
do acervo da holomemória.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a autatualização consciencial; a reeducação emocional; a reestruturação energética; o realinhamento cosmoético; a autopesquisa continuada; o labcon permanente;
a manutenção da pacificação íntima.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio reflexão-reelaboração;
o binômio autentendimento-autatualização; o binômio conscin trancada–conscin sensitiva; o binômio conscin robotizada–conscin lúcida; o binômio conscin passiva–conscin ativa; o binômio
esperar resultados–promover resultados.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo passividade-vitimização; o crescendo autoinvestimento-autoqualificação.
Trinomiologia: o trinômio tarístico autocrítica-autorreflexão-autoentendimento; o trinômio autatualização-autorrespeito-autopacificação; o trinômio desdramatizar-desmistificar-desvitimizar.
Polinomiologia: o polinômio detectar-compreender-atualizar-registrar-assimilar.
Antagonismologia: o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo abertismo / apriorismo; o antagonismo priorização dos retornos intrafísicos / alcançar lucidez multidimensional; o antagonismo vontade de fazer / ociosidade; o antagonismo vontade evolutiva
/ menor esforço.
Paradoxologia: o paradoxo de esperar a solução dos conflitos sem posicionamento atuante; o paradoxo de esperar resultados diferentes mantendo as mesmas posturas.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia; a conviviocracia; a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial;
a superação da lei do gersismo; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia.
Filiologia: a recinofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a reflexofilia; a egofilia; a lucidofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a intelectofobia; a heterocriticofobia; a disciplinofobia; a extrafisicofobia; a priorofobia; a energeticofobia; a fobia à autexposição.
Sindromologia: a superação da síndrome de Grabiela; a suplantação da síndrome da
dispersão consciencial; a eliminação da síndrome do infantilismo; a qualificação assistencial para
superar a síndrome do vampirismo bioenergético; a eliminação da síndrome do poder intrafísico;
o autalinhamento a partir da vivência da síndrome do conflito de paradigmas.
Maniologia: a religiomania; a fracassomania; a mitomania; a monomania (apriorismose); a pseudomania (inautenticidade); a teomania (credulidade); a gurumania.
Mitologia: o mito da evolução pelo sacrifício; as autodesmitificações; o mito da fênix;
o mito da evolução consciencial sem autesforço; a superação do mito religioso de “quem espera
sempre alcan a”; o mito do dom recebido sem esforço; o mito do sofrimento purificador; a superação do mito da impotência; a demolição dos mitos milenares por meio da racionalidade cosmoética e autovivências teáticas independentes da opinião pública; a queda do mito das verdades
absolutas (Descrenciologia).
Holotecologia: a dogmaticoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a intelectoteca; a teaticoteca; a maturoteca; a diplomaticoteca.
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Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Acriticologia; a Dogmatologia; a Enganologia; a Subcerebrologia; a Terapeuticologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o 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 progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens assistentialis;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autotares essencial mínima = a geradora de autodesassédio pensênico
a partir da vontade; autotares essencial máxima = a geradora de homeostase pensênica a partir da
superação de traços antievolutivos (recin cirúrgica).
Culturologia: a evitação da cultura da crença ingênua; a superação da cultura dos ganhos fáceis; o não acumpliciamento à cultura de crenças, dogmas, sacralizações e santificações;
a evitação da cultura da tradição-família; a superação da cultura do “deixa como está para ver
como é que fica”; a superação da cultura das justificativas para os próprios comportamentos;
o sobrepujamento da cultura do “eu sou assim”; a teática da cultura da reflexão; a cultura da holomaturidade evolutiva, enquanto regra tarística.
Trafarologia: Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 50 condições estagnadoras ou traços-fardos pessoais mais comuns da consciência carente
da autotares essencial:
01. Achismo.
02. Agressividade.
03. Amadorismo.
04. Ansiosismo.
05. Apego.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

4309

Apriorismo.
Autocorrupção.
Autoritarismo.
Cascagrossismo.
Comodismo.
Competitividade.
Compulsão.
Dependência.
Desatenção.
Desonestidade.
Desorganização.
Dogmatismo.
Dramatização.
Egoísmo.
Fobia.
Idolatria.
Ignorantismo.
Inautenticidade.
Ingenuidade.
Insegurança.
Instintividade.
Manipulação.
Melindre.
Murismo.
Ociosidade.
Orgulho.
Partidarismo.
Passionalidade.
Passividade.
Precipitação.
Preconceito.
Preguiça.
Prepotência.
Protelação.
Reatividade.
Refratariedade.
Repressão.
Rigidez.
Robotização.
Romantismo.
Salvacionismo.
Saudosismo.
Subcerebralidade.
Sugestionabilidade.
Viciação.

Traforologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 27 trafores e / ou posturas pessoais eficazes na prática da autotares essencial:
01. Abertismo.
02. Adaptabilidade.
03. Autacolhimento.
04. Autenfrentamento.
05. Autenticidade.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Autodesassédio.
Autodidatismo.
Autodiscernimento.
Autonomia.
Autoposicionamento.
Autorganização.
Autorreflexão.
Autorrespeito.
Autoverbação.
Autovigilância.
Bom humor.
Coerência.
Comprometimento.
Cosmoética.
Flexibilidade.
Intelectualidade.
Intencionalidade.
Priorização.
Proatividade.
Retilinearidade.
Teática.
Vontade.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autotares essencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
06. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Escapismo: Experimentologia; Neutro.
09. Ignorantismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
11. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.
12. Rigorosidade: Holomaturologia; Neutro.
13. Síndrome do conflito de paradigmas: Parapatologia; Nosográfico.
14. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

O AUTOPOSICIONAMENTO COSMOÉTICO PODE IMPULSIONAR A AUTOTARES ESSENCIAL, CONSOLIDANDO, ASSIM,
O AMADURECIMENTO INTRACONSCIENCIAL PESSOAL,
DETERMINANTE PARA O AUTO E HETERODESASSÉDIO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume posicionamento ativo em prol da própria
tares? Compreende a importância de abandonar o posicionamento passivo diante de escolhas
e atualizações evolutivas?
D. F. M.
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AUTOTESTE DA EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoteste da evolução cronológica é o método, processo, procedimento,
experimento, prova, comprovação ou meio utilizado para o exame, verificação ou constatação silenciosa, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher intermissivista, na terceira idade física,
do fato de não conseguir acompanhar detalhadamente, ao longo das últimas décadas da própria
existência, o acervo, acúmulo, agrupamento, concentração, conjunto, reunião e série das neoverpons geradas e exemplificadas, verbaciologicamente, por si mesma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo teste vem do idioma Inglês, test, “teste; experimento; prova; comprovação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu no Século XX. O vocábulo evolução provém do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer,
de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. A palavra cronologia deriva também do idioma Francês, chronologie, e esta do idioma Grego, khronología, composta por (de) khrónos, “Ciência das medidas
do tempo”, e logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Teste da Autoverponologia. 2. Teste da autoverbação cronológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoteste da evolução cronológica, autoteste da
evolução cronológica suficiente e autoteste da evolução cronológica insuficiente são neologismos
técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Especulação. 2. Achismo. 3. Palpitometria. 4. Acriticismo. 5. Antianálise.
Estrangeirismologia: o checkup verponológico; o approach técnico verponológico;
a open mind; a glasnost; o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o exame autocrítico do timeline existencial; o levantamento do ritmo de acréscimos no próprio background cognitivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das neoverpons pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Verponologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; o holopensene da Paracronologia Evolutiva.
Fatologia: o autoteste da evolução cronológica; a fluência pessoal das pesquisas das
neoverpons evolutivas; a verpon; a verpon consensual; a verpon essencial; o cunho da verpon;
a verpon teática; a verpon da forma; a verpon do conteúdo; a verpon dos fatos; a verpon dos parafatos; as fontes das verpons; a verpon gerando neoverpons; a rede ideativa de verpons; as verpons
prioritárias; a Conscienciologia como Ciência das verpons; a transitoriedade da verpon sempre
provisória; a verpon consolidada; a verdade relativa de ponta refutada; a catálise evolutiva da verdade relativa de ponta; a criatividade; a engenhosidade; a sutileza tornada óbvia; a novidade;
a inovação; a renovação; a primeira informação; o constructo inesperado; a ideia original; a ideia
feliz; a surpreendência; a curiosidade científica; a pesquisa; a investigação; a exploração do desconhecido; a sementeira; o fruto da colheita.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez evolutiva–autodisponibilidade laboral;
a conquista do sinergismo corpo-máquina–escritório-máquina–casa-máquina.
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
dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo perdido; o princípio da evolução interassistencial; o princípio
da educação infinita.
Codigologia: a avaliação do índice de inserção do código pessoal de Cosmoética (CPC)
na autexpressão.
Teoriologia: a teoria da Era da Aceleração da História Humana.
Tecnologia: as paratécnicas interassistenciais; as paratécnicas didáticas da Parapsicoteca; as paratécnicas de comunicabilidade interdimensional; as paratécnicas da Parabiônica;
a Paratecnologia das reurbanizações extrafísicas; a técnica da autopensenidade criativa; a técnica do detalhismo; a técnica heurística da pesquisa; o grau de aptidão em técnicas de gestão do
tempo pessoal; o grau de destreza em técnicas de aproveitamento máximo de cada minuto vivido;
o nível do ambiente técnico construído para a potencialização autevolutiva; o nível do acervo
instrumental técnico e especializado alcançado.
Voluntariologia: a análise cronológica dos resultados no voluntariado teático 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 grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo da neoverpon magna; os efeitos desconfortáveis das reações
pós-clarificação de heterocorrupções; os efeitos gratificantes da reformulação tarística de mundividências; os efeitos autesclarecedores do exercício da tares; os efeitos do trinômio ordem-arrumação-limpeza na expansão mentalsomática; o efeito evolutivo da ordem das coisas; o efeito
normalizador da linguagem proporcionando a comunicação interconsciencial; os efeitos impactantes das neoverpons; os efeitos políticos da verpon; os efeitos da ampliação progressiva e sustentada do fôlego evolutivo na autoprodutividade; os efeitos do domínio da megaeuforização na
expansão da criatividade heurística mentalsomática; os efeitos expansivos da verpon gerando
fragmentos de neoideias a serem exploradas.
Neossinapsologia: a formação encadeada de neossinapses a partir da neoverpon.
Ciclologia: o ciclo circadiano; o ciclo etário humano; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP); o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: o incremento gradual de autocognições úteis; o acúmulo gradual de autorregistros técnicos; o desenvolvimento gradual de técnicas otimizadoras; a intensificação gradual de holopensene pró-gescon; a melhoria gradual do autodomínio holossomático; o engrandecimento gradual das vivências pessoais; a majoração gradual da auteficácia evolutiva.
Binomiologia: o binômio autopesquisa-finding; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio cronograma-fluxograma; o binômio Cronologia-Evoluciologia.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–interação invento-descoberta;
a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes
do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação pacificação íntima–expansão mentalsomática;
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a interação de neoverpons–conjuntura pessoal; a interação divulgação de neoverpons–conjuntura grupal.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;
o crescendo infinito das aquisições autocognitivas; o crescendo cronológico segundos-minutos-horas-dias-anos-décadas; o crescendo gradativo da quantidade com qualidade; o crescendo
completismos diários–compléxis–multicompléxis.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos.
Polinomiologia: o polinômio datas-fatos-parafatos-pessoas-ideias; o polinômio curto
prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo erros / verpons; o antagonismo verpons / retroideias; o antagonismo verpons / tradicionalismos; o antagonismo verpon / monoideísmo; o antagonismo verpon / apriorismose; o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpons
/ Socin patológica; o antagonismo verponismo / dogmatismo; o antagonismo verpon / retroconceito recauchutado; o antagonismo verpon / achismo; o antagonismo autossinceridade / autengano; o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a ciencioteca; a tecnoteca; a verponoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autexperimentologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Paracronologia; a Verbaciologia; a Verponologia; a Exemplologia;
a Homeostaticologia; a Autopriorologia; 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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo
sapiens verponator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens
autodecisor; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoteste da evolução cronológica suficiente = o exame de resultado satisfatório para a própria conscin; autoteste da evolução cronológica insuficiente = o exame de resultado insatisfatório para a própria conscin.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia Lúcida; a Paraculturologia da Verponologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoteste da evolução cronológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
02. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
03. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
05. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
06. Efeito da verpon: Holomaturologia; Homeostático.
07. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.
09. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
10. Teste dos vocábulos: Autexperimentologia; Homeostático.
11. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
12. Verponarium: Verponologia; Homeostático.
13. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.
15. Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.

O AUTOTESTE DA EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA PERMITE
APROFUNDAR E EXPANDIR A AUTOCONFIANÇA E A AUTOSSUFICIÊNCIA DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA,
QUANTO AO REMATE DO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, quanto às verdades relativas de ponta? Você já concebeu neoverpons?
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AUTOTESTE PARATERAPÊUTICO
(AUTOCUROTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O autoteste paraterapêutico é o conjunto de atividades técnicas e procedimentos conscienciológicos autavaliativos, utilizados de modo criativo e racional pela conscin intermissivista lúcida cosmoética, visando identificar com máxima fidedignidade e erradicar, paraneoplasias, defeitos explícitos ou sutis das autoparapatologias paragenéticas ainda existentes (trafares), fechando pelo tirateima da autocasuística, o autodiagnóstico e a autoprescrição traforística
norteadora da remissão de travões e óbices autevolutivos prioritários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo teste procede do idioma Inglês, test, “experimento; prova; comprovação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu no Século XX. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além
de”. O vocábulo terapêutico deriva também do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao
cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Autoverificação paraterapêutica. 02. Teste autoparaterapêutico.
03. Autarguição evolutiva reparadora. 04. Autexame paraterapêutico. 05. Prova autoterapêutica.
06. Autensaio paraterapêutico. 07. Autossimulação paraterapêutica. 08. Autotirateima paraterapêutico. 09. Sabatina autoparaterapêutica. 10. Autoconstatação paraterapêutica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoteste paraterapêutico, autoteste paraterapêutico básico e autoteste paraterapêutico avançado são neologismos técnicos da Autocuroterapia.
Antonimologia: 01. Autoparaterapia negligenciada. 02. Ausência de atestação.
03. Autenigma parapatológico ignorado. 04. Autotrafares desconhecidos. 05. Inverificabilidade
autevolutiva. 06. Ausência de paraprocedimentos autoterapêuticos. 07. Exame paraterapêutico
inconclusivo. 08. Autoteste falho. 09. Ausência de provas autevolutivas. 10. Autexame incompleto.
Estrangeirismologia: o checkup paragenético; o modus vivendi; a compreensão da fórmula spes in arduis; a finesse autopesquisística; o inevitável compte-rendu ao evoluciólogo visando a Pré-Intermissiologia; a importância do acid test autevolutivo; o tour de force oportuno das
provas intraconscienciais; o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI); o bom hábito
autevolutivo de chercher la bestiole; o alter ego reciclador; o fine-tuning parapsíquico; o gap autevolutivo identificado; o modus faciendi; o valor da autopesquisa au grand complet; a importância da autavaliação paraterapêutica no período under attack; o Elucidarium; o Invexarium; o Recexarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocuroterapia.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Os fatos
falam. Autabsolutismo: decisões ousadas. Autocura é evolução. Desperticidade: autotestes contínuos. Autoculpa é autotapeação. Aptidão é autesforço. Autoilusões geram frustrações. Parapedagogiologia: método autexemplificativo. Autotares: realismo autocognitivo. Fácil não, possível.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reverificabilidade autevolutiva; os terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os recinopensenes; a recinopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os parapensenes sadios; a parapensenidade; a autopensenidade cosmolínea; a repensenização; a autopensenização traforística.
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Fatologia: o autoteste paraterapêutico; os autexames paraclínicos periódicos de rotina,
sempre em dia; a revalidação dos autotestes evolutivos; as autoconvicções intermissivas inabaláveis; o rigor das autavaliações profundas sem autopunições castradoras; a maturidade decisória
aplicada aos autodiagnósticos e autoprescrições paraterapêuticas; a desdramatização das próprias
enfermidades autevolutivas; a capacidade e potencial autorrecinogênico; o otimismo lúcido autaplicado; a mundividência autevolutiva; o descortino das oportunidades e próximas opções evolutivas; o autoprogresso constante e crescente; o espaço de manobras autevolutivas qualificado pelo
processo autoterapêutico em andamento acelerado; a vontade robusta de acertar; a facilidade em
aceitar mudanças na rota autevolutiva; a quietude e o sossego íntimo substituindo a antiga autagitação; a autorreciclogenia levada às últimas consequências evolutivas, sem imprudências; a satisfação inenarrável pelos autorresultados obtidos nos testes autevolutivos diários; as neocondutas
postas à prova nas relações interconscienciais; a hiperacuidade no ato de esclarecer, resultado das
autoprescrições tarísticas; os 12 conceitos do Memorando Conscienciológico; a autopesquisa na
condição de primeira natureza; as autossuperações magnas silenciosas; a satisfação íntima em
aquiescer face às sugestões recinológicas irresistíveis dos amparadores pessoais; a técnica da
conscin-cobaia; a felicidade encontrada na assistência parapsíquica diária às conscins e consciexes; o psicograma e / ou psicógrafo; a automotivação pela autopesquisa fortalecida pelas autoneorrequisições interassistenciais; as tendências temperamentais recônditas, de maior peso autevolutivo em relação aos trafares; o omniquestionamento; a autestima sadia da conscin em dia com os
autesforços; a autatualização sofisticada; a sutileza intraconsciencial na detecção de autocorrupções suaves; o norte dos autorrevezamentos multiexistenciais qualificando os autaperfeiçoamentos.
Parafatologia: a parafisiologia do paracérebro; a mobilização básica de energias (MBE);
o circuito coronofrontal; o estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa energética sem ingenuidade; o fluxo energético vertical; a parafisiologia do mentalsoma; a sinalética energética e parapsíquica pessoal crescente; as Dinâmicas Parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); os progressos tenepessísticos coadjutores do desenvolvimento parapsíquico pessoal; os extrapolacionismos autopesquisísticos; os fios das autorretrocognições conectados apontando caminhos plausíveis para aquisição de neo-hábitos autevolutivos; a parafisiologia do psicossoma;
o deslanche contínuo crescente de neoparexperiências assistenciais devidas à neoautocognição
evolutiva; a parapercepção concreta do fluxo do Cosmos a partir da docilidade às autorrenovações
instantâneas; a retirada das salvaguardas energoparapsíquicas pelos amparadores, conferindo maior autonomia ao amparando; o Paradireito respeitando quem escolheu evoluir mais devagar; a bateria de testes extrafísicos aplicados pelos amparadores; a paraterapêutica aplicada à paragenética
de hoje, visando a geração de macrossomas futuros; a projeção vexaminosa na condição de tratamento medicamentoso necessário; a sintonia autoparapsíquica fina com os benfeitores extrafísicos; o automitridatismo energossomático progressivo; a verdade relativa de ponta, despontando
no paracérebro e apontando autofalhas a reparar; os autoparabanhos confirmatórios afiançando
neodecisões; o epicentrismo interassistencial exigindo neoposturas; a paraprofilaxia promovida
pelo exercício diuturno da tenepes; a megarreverificabilidade autevolutiva; a autorreciclogenia
obtida através do desenvolvimento parapsíquico avançado; a presença tangível dos amparadores
nos momentos autocríticos de renovação; a complexidade sofocliana das autocasuísticas interassistenciais multidimensionais criando neodemandas técnicas autevolutivas intraconscienciais em
níveis crescentes de aprofundamento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscienciograma-recin; o sinergismo da autorganização permanente; o sinergismo dos autacertos; o sinergismo da autocorreção apurada; o sinergismo dos autoburilamentos intraconscienciais.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o Princípio da Descrença
(PD) aplicado ao estilo de vida; o princípio pessoal do banho de loja autevolutivo; o princípio da
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espiral evolutiva; os princípios conscienciais; o princípio da evolução grupal; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código do paraprotocolo autevolutivo; os códigos interassistenciais; os códigos autevolutivos decodificados; os códigos autoconscienciométricos; o salvo-conduto providencial do código pessoal de Cosmoética (CPC) iluminando o caminho das autorrecins.
Teoriologia: a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria do holossoma; a teoria dos múltiplos egos; a teoria intermissiva; a teoria da parassincronicidade; a teoria da serendipitia; a teoria e a prática (teática) confirmada pelo autexemplarismo.
Tecnologia: as técnicas autoparapedagógicas; a técnica autopesquisística antonimológica; as técnicas de autajuste fino; as técnicas de autabordagem intraconsciencial; as técnicas
paraprofiláticas; as técnicas paraterapêuticas; as técnicas paradidáticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Egocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Verbaciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da autopesquisa; o efeito expansivo da autobenignidade;
o efeito distensivo da autoveracidade; o efeito abrasivo do autoconflito; o efeito impressivo autoparapsíquico; o efeito compassivo da interassistência; o efeito transmissivo da tares.
Neossinapsologia: as neossinapses paraterapêuticas; as neossinapses autanamnésicas;
as neossinapses autossilépticas; as neossinapses autanalépticas; as neossinapses autoprolépticas;
as neossinapses autodiagnósticas; as neossinapses autossinópticas.
Ciclologia: o ciclo autopesquisístico; o ciclo da libertação autevolutiva; o ciclo recéxis-recin; o ciclo da autorregeneração perene; o ciclo dos autacertos proexológicos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo despertológico; o ciclo do compléxis.
Enumerologia: o esforço na autossubmissão aos testes; a dedicação à autorreciclogenia;
a aplicação da auto-hermenêutica; a determinação autoparaterapêutica; a manutenção do espaço
intraconsciencial aberto a mudanças; a obstinação terapêutica cosmoética no revisionismo periódico autopesquisístico; o empenho na busca de soluções cosmoéticas autevolutivas.
Binomiologia: o binômio autorretificação-progressos; o binômio autojulgamento-heterojulgamento; o binômio tacon-tares; o binômio autorrefinamento-autodetalhismo; o binômio
autocura-autorreconciliação; o binômio empenho-desempenho; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação autoconscienciograma-autopesquisa; a interação autocompetências–inteligência evolutiva (IE); a interação amparador-amparando; a interação autodemanda-autorresolutividade; a interação necessidade-carência; a interação nosográfica trafares-poder; a interação rastros egocármicos–pegadas autevolutivas.
Crescendologia: o crescendo minipeça-maximecanismo; o crescendo da criatividade
pela frequência à prova da imagística; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo verdades
pessoais–verpons; o crescendo autenticidade-autocoerência; o crescendo Genética-Paragenética; o crescendo anticompetitividade-autoincorruptibilidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio teste-prova-autavaliação; o trinômio teste-desafio-tarefa; o trinômio progresso-realismo-Universalismo; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio autoidentificação-autocorreção-autocomprovação.
Polinomiologia: o polinômio intenção íntima–vontade forte–decisão inabalável–resultados autevolutivos; o polinômio minitertúlia-megatertúlia-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano;
o polinômio interprisão-libertação-participação-emancipação; o polinômio autopesquisador-
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-preceptor-fiscal-árbitro; o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio
filosofia-técnica-estratégia-logística; o polinômio embuste-desajuste-autajuste-reajuste.
Antagonismologia: o antagonismo simples assim / assim complexa; o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo prova desportiva / prova consciencial; o antagonismo baixa autestima / autarrimo cosmoético; o antagonismo autenfermidade / auto-higidez; o antagonismo inconsequências ignoradas / consequências evolutivas; o antagonismo Marasmologia / aceleração
da História Pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo autopesquisa-heterodoação; o paradoxo da autopreservação altruísta; o paradoxo autobenignidade-autoimpactoterapia; o paradoxo de o assistente ser
o mais assistido; o paradoxo de o loc externo assistencial excessivo poder deixar o loc interno
autonegligenciado; o paradoxo da espontaneidade calculada pela autopesquisa.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; as parapolíticas da Reeducaciologia; as campanhas de parautilidade pública em saúde propostas pela Consciencioterapia; a paradireitocracia; a assistenciocracia; a autopesquisocracia.
Legislogia: as leis pessoais da autoimperturbabilidade; as leis autevolutivas; a lei da
gratidão; as leis do mudancismo intermissivo; a lei do maior esforço autopesquisístico; a lei da
autorretificação permanente; a lei da autorreeducação ilimitada.
Filiologia: autoconviviofilia; a heteroconviviofilia; a maxiproexofilia; a assistenciofilia;
a parapsicofilia; a autoproexofilia; a parassociofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Mitologia: o mito da autevolução por osmose; o mito da certeza absoluta.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a extrafisicoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocuroterapia; a Autocogniciologia; a Autassistenciologia;
a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holofilosofia; a Parapercucienciologia;
a Pacifismologia; a Cosmovisiologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopesquisador; o desassediador; o tenepessista; o agente retrocognitor; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o autoproexista; o maxiproexista; o proexólogo; o reeducador; o parapedagogo; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o projetor
consciente; o tocador de obra; o tertuliano; o voluntário; o duplólogo; o homem de ação; o ofiexista; o verbetólogo; o duplista.
Femininologia: a autopesquisadora; a desassediadora; a tenepessista; a agente retrocognitora; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a autoproexista; a maxiproxista; a proexóloga; a reeducadora; a parapedagoga; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a projetora
consciente; a tocadora de obra; a tertuliana; a voluntária; a duplóloga; a mulher de ação; a ofiexista; a verbetóloga; a duplista.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autodecisor; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
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cotherapeuticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens verponator; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoteste paraterapêutico básico = as respostas à aplicação teática das 46
subseções (testes e técnicas) do livro 700 Experimentos da Conscienciologia; autoteste paraterapêutico avançado = as respostas à aplicação teática das 100 folhas de autavaliação do livro Conscienciograma.
Culturologia: a cultura da autolucidez; a cultura da autavaliação crítica; a cultura da
holanálise experimental; a cultura do autoimperdoamento; a cultura do autoparapsiquismo consciente; a cultura da universalidade; a cultura da reverificabilidade; a cultura do heteroperdoamento incondicional; a cultura da autonomia; a cultura da autamparabilidade.
Testes. Sob o enfoque da Autoproexologia, a proéxis individual é elaborada com a dose
exata de testes-desafios personalizados segundo o temperamento e as necessidades autevolutivas
da conscin. Por esse motivo, a autossuperação no desempenho de tarefas autoproexológicas consolida autoconfiança, autossuficiência e autestima sadias.
Conjugação. A performance completista da conscin intermissivista ganha qualidade
com a conjugação de atividades, técnicas e testes conscienciológicos afins aos interesses autevolutivos do autoproexista e / ou maxiproexista.
Higidez. A reverificabilidade permanente da higidez das autoconvicções, possível através do autoteste paraterapêutico, é processo preventivo de primeira necessidade autevolutiva.
Nesse contexto, atividades conscienciológicas associadas recorrentes podem trazer resultados autoparaprofiláticos e / ou paraterapêuticos positivos surpreendentes, ao longo do tempo.
Sugestão. Eis, em ordem alfabética, por exemplo e como sugestão teática, 6 recursos
técnicos conscienciológicos podendo ser utilizados com autonomia na autotestagem paraterapêutica:
1. Conscin-cobaia: presença voluntária na condição de conscin-cobaia.
2. Dinâmica: escolha e assiduidade à Dinâmica Parapsíquica temática de preferência.
3. Evoluciente: avaliação profilático-conscientioterapêutica de evoluciente, quando necessário.
4. Laboratório: participação em série, no laboratório Acoplamentarium.
5. Técnica: aplicação da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica com registro diário.
6. Tenepes: a prática veterana da tenepes, em níveis crescentes de qualificação.
Verbetografia. O autorado em geral e o autorado verbetográfico em especial, podem ser
considerados e utilizados na condição de autotestes paraterapêuticos, devido às autexigências intraconscienciais de autexposição na autorrecepção e condução da mutualidade heterocrítica.
Fluxo. A detecção, autocompreensão e acato do fluxo de demandas autevolutivas recinológicas, mormente quando geradas no exercício da interassistencialidade, demonstram o nível de
inteligência evolutiva da conscin intermissivista, coordenando atos autorrecinológicos prioritários.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoteste paraterapêutico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autoteste da evolução cronológica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.
Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.

O AUTODIAGNÓSTICO E AS AUTOPRESCRIÇÕES TRAFORÍSTICAS EXTRAÍDAS DO AUTOTESTE PARATERAPÊUTICO
APONTAM NEOVARIÁVEIS AUTOPESQUISÍSTICAS DE ALTA
DEFINIÇÃO, REVELANDO ÓBICES AUTEVOLUTIVOS SUTIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se autaplicou técnicas, atividades e testes
conscienciológicos de modo assíduo e conjugado? Quais os resultados obtidos, até o momento, na
identificação e autocura de travões autevolutivos?
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; 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 169, 170 e 200.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
5 a 337.
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 42, 273, 486 a 488, 527, 861 e 862.
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 9 a 12, 67,
128, 273, 337, 456 e 764.
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AUTOTORTURA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autotortura é o ato ou efeito de a consciência vulgar se torturar voluntariamente, a partir da autopensenização desvairada, violentando a si própria e infligindo a si mesma algum tipo de angústia, padecimento, mortificação, tormento ou suplício.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo tortura deriva do idioma Latim, tortura, “ação de torcer; torcedura;
dor aguda; dores de entranha; dores de cólica; tortura”. Surgiu no Século XVI com a acepção
“volta tortuosa”, derivando no final do Século XVII para “ato ou efeito de torturar”.
Sinonimologia: 01. Autoflagelação. 02. Automutilação. 03. Autassédio. 04. Automartírio. 05. Autoinconsciência. 06. Autovitimização. 07. Autodesprazer. 08. Masoquismo.
09. Autopatia. 10. Autodemência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo tortura: torturada; torturado; torturador; torturadora; torturante; torturar.
Neologia. As 3 expressões compostas autotortura mínima, autotortura média e autotortura máxima são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Autoconsciência. 2. Autocognição. 3. Autorrespeito. 4. Autocontrole. 5. Antitortura. 6. Anticonflitismo.
Estrangeirismologia: a selfexcruciation; a selfmortification.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal psicopatológico; os estultopensenes; a estultopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade;
os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os autopensenes desequilibrados; a autopensenização rígida.
Fatologia: a autotortura; o monoideísmo; os enigmas torturantes; os instrumentos de tortura; os instrumentos de mortificação corporal no ascetismo cristão; o cilício; as cordas de autoflagelação; as visões místicas; o fato de a consciência renascer para ter prazer; o fato antievolutivo do autodesprazer; os distúrbios de personalidade; o pagamento de promessas religiosas com
agressões somáticas; os rituais de autoflagelação; o grande tormento da consciência; o estressamento agudo; os débitos na conta cármica; o transtorno da personalidade borderline.
Parafatologia: os heterassédios extrafísicos como graves doenças ignoradas pela maioria dos componentes da Humanidade; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio.
Principiologia: a ignorância quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autassédio.
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Tecnologia: as técnicas patológicas de autotortura.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos desestabilizadores da intraconsciencialidade nas práticas de autotortura.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma automimético.
Binomiologia: o binômio autotortura–desequilíbrio mental.
Interaciologia: a interação Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia.
Crescendologia: o crescendo miniautotorturas frequentes–suicídio.
Trinomiologia: o trinômio autoconceito baixo–autestima baixa–autassedialidade alta.
Antagonismologia: o antagonismo autoimperdoamento / autotortura.
Paradoxologia: o paradoxo egão–ego fraco.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de ação e reação.
Filiologia: a algofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a toxicomania; a flagiciomania.
Mitologia: o megamito protorreptiliano da elevação íntima pela dor e o sofrimento.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a bizarroteca; a patopensenoteca; a toxicoteca; a idiotismoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Psicopatologia; a Nevropatologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Psiquiatria;
a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autotorturador; o preocupado; o atormentado;
o autovitimizado; o automortificador; o verdugo de si próprio; o suicida.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autotorturadora; a preocupada; a atormentada;
a autovitimizada; a automortificadora; a carrasca de si própria; a suicida.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo autotortor; o Homo sapiens torturator; o Homo
sapiens brutus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens aberrans;
o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autotortura mínima = o ato de se submeter a algum tipo de masoquismo
sexual; autotortura média = o ato de autoflagelação ou promessa da pessoa beata; autotortura máxima = o ato de cometer o autocídio, ou suicídio, arrostando todas as consequências patológicas,
frustradoras, trágicas, de imediato.
Culturologia: os idiotismos culturais; as influências nocivas das inculcações da cultura
religiosa multimilenar.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 16 reações de autotortura da conscin imatura, homem ou mulher:
01. Autassédio: autodepressão; autopatopensenização.
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02. Autestigmatização: autocastigo.
03. Autismo: autocarceragem.
04. Autobcecação: monoideísmo; ansiosismo; angústia; Agonística.
05. Autocastração: autorregressismo.
06. Autocídio: suicídio; autoderrotismo; autotraição; autofrustração; autoconflituosidade; autodemência; automelex.
07. Autoculpa: arrependimento.
08. Autofagia: autoódio; autocontradição; autoincoerência.
09. Autoflagelação: autoflagício; autagressividade; autodesrespeito.
10. Automortificação: autopadecimento; autotormento; autossuplício; automartírio.
11. Autopatomimese: hipocondria.
12. Autopunição: masoquismo; autodegradação.
13. Autoterrorismo: medo; horror.
14. Autotomia: automutilação; autossabotagem.
15. Autovexame: autoconstrangimento; timidez; acanhamento.
16. Autovitimização: autodepreciação; autopiedade.
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 autotortura, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
05. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
09. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Psicopatia: Parapatologia; Nosográfico.

O ATO DE AUTOTORTURA DIAGNOSTICA INDEFENSÁVEL
PSICOPATIA POR PARTE DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, SEJA QUEM FOR, EM QUALQUER CONTINGENCIAMENTO, DIMENSÃO OU CIRCUNSTÂNCIA EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, comete alguma categoria de ação de autotortura?
Em quais condições? Por qual razão?
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 123, 127, 139, 231, 277, 294, 303, 325, 343, 353, 393, 442, 449, 475, 490, 491, 533, 683, 875, 891 e 892.
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AUTOULTIMATO COSMOÉTICO
(MEGADECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoultimato cosmoético é a decisão pessoal final e irrevogável da conscin tenepessista, homem ou mulher, de abolir definitivamente as corrupções, conflitos, chicanas,
tergiversações, apriorismos, fantasias e jeitinhos egoicos ectópicos ainda remanescentes na automanifestação cotidiana, objetivando a conquista da autodesassedialidade teática permanente (Autodespertologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra ultimato deriva do idioma Latim Tardio, ultimatum,
“o mais afastado; o mais remoto; último”. Surgiu em 1834. O termo cosmos provém do idioma
Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento
de composição cosmo vem do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no
Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral Natural; parte da
Filosofia que estuda a Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Automegadecisão cosmoética. 02. Autodeliberação cosmoética.
03. Ortodecidologia. 04. Autencantoamento evolutivo. 05. Ortorresolutividade pessoal. 06. Medidas pró-desperticidade. 07. Predespertologia Lúcida. 08. Autexigência despertológica. 09. Crescendo tenepes-autofiex-desperticidade. 10. Automegaconscienciometria.
Neologia. As 5 expressões compostas autoultimato cosmoético, autoultimato cosmoético
intermissivo, autoultimato cosmoético projetivo, autoultimato cosmoético paraperceptivo e autoultimato cosmoético proexológico são neologismos técnicos da Megadecidologia.
Antonimologia: 01. Procrastinação evolutiva. 02. Autocorrupção. 03. Autembromação. 04. Autenganologia. 05. Negocinho evolutivo. 06. Síndrome da subestimação. 07. Zona de
conforto patológica. 08. Amadorismo evolutivo. 09. Automanobra dilatória. 10. Porão consciencial do adulto.
Estrangeirismologia: o it´s enough! ante as autocorrupções; as selfperformances evolutivas; a construção lúcida do megacurriculum vitae; o Recexarium; o Despertarium; a glasnost
consciencial; o principium prioritarius; o ultimatum autocosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autocosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Autoultimato cosmoético: automegaimperdoabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das reciclagens intraconscienciais; os autopensenes; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o hábito de pensar grande urbi et orbi; a pressão holopensênica da Socin patológica influenciando a conscin incauta na tomada de decisões cosmoéticas;
o holopensene da Cognópolis favorecendo a conquista da autodesperticidade.
Fatologia: o autoultimato cosmoético; as megadecisões responsáveis pela agilização
evolutiva; a saturação quanto às próprias corrupções; a autorresolutividade lúcida objetivando
a autorrefratariedade cosmoética; a adultidade evolutiva; a opção definitiva pela holomaturidade;
as metas do inversor aos 40 anos de idade; a possibilidade de o inversor atingir a desperticidade
aos 46 anos de idade; a exaustividade aplicada às autopesquisas; o detalhismo aplicado à autor-
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ganização diária objetivando a vivência do calculismo cosmoético; a megarrecin como sendo
a troca do megatrafar pelo megatrafor, constituindo, a partir daí, o materpensene da consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica proveniente dos amparadores confirmando as decisões cosmoéticas tomadas;
os megacons intermissivos relembrados desencadeando o autoultimato cosmoético; as conseneres
sustentadoras da decidofobia; o autoultimato cosmoético enquanto arremedo do autoparaencantoamento realizado no Curso Intermissivo (CI); o automaterpensene enquanto resultado das retrodecisões conscienciais; o megadesafio do tenepessista engajado em conquistar a paraimunidade
permanente, por exemplo, em 3 anos; a assunção autodespertológica; o autoplanejamento proexológico visando o megacompléxis (trinômio ofiex-desperticidade-compléxis).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autoultimato-autoinconflitividade; o sinergismo holossomático da conscin autorresoluta; o sinergismo genopensenidade–autoultimato cosmoético; o sinergismo autoquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo autorganização-detalhismo-exaustividade; o sinergismo CI-invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade; o sinergismo bússola intraconsciencial–voliciolina; o sinergismo nosológico inépcia consciencial–
–inércia evolutiva; o sinergismo higiene holossomática–higiene ambiental–higiene consciencial.
Principiologia: o princípio cosmoético de cada qual responder evolutivamente pelos
próprios atos; o princípio da singularidade holobiográfica; os princípios evolutivos da Conscienciologia; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio da descrença vivenciado cotidianamente; o princípio da insubstituição dos autesforços na evolução grupal; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da abnegação cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o limite das autoconcessões.
Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a teoria da espiral evolutiva; a teoria
da ação e reação holocármica; a teoria do megadesafio intermissivo; a teoria do holossoma;
a teoria do megafoco proexológico; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria de se
levar o melhor até as últimas consequências cosmoéticas; a teoria da desperticidade proposta em
1989; a teoria do bloqueio zero; a busca incansável pela vivência diária da teoria da ortótes.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da projeção consciente vexaminosa; a técnica conscienciométrica de preenchimento das lacunas intraconscienciais; a técnica do mitridatismo interassistencial; as técnicas da autoconsciencioterapia; as técnicas de autorganização evolutiva; a técnica da exaustividade aplicada à Autorrecinologia; a técnica da
Cosmoética destrutiva aplicada às autoficções; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas conscienciológicas de autodesassediometria proporcionadas pela
vivência do trinômio conscin-cobaia voluntária (CONSCIUS)–heteroconsciencioterapia (OIC)–
–orientação proexológica (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciogramologia;
o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito halo da Etologia Evolutiva; o efeito seriexológico do autoultimato
cosmoético; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito sadio do neuroléxico
analógico avançado facilitando a comunicação com o amparador; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos cosmoéticos dos poderes conscienciais
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bem administrados; o efeito da autoparaprocedência na conduta proexológica; os efeitos positivos da técnica do meganível da autoconsciência.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas a partir das megadecisões cosmoéticas; a consolidação das neossinapses a partir do binômio neo-hábitos evolutivos–neorrotinas
interassistenciais; as neossinapses adquiridas na vivência do crescendo interassistencial duploconvivialidade-grupoconvivialidade.
Ciclologia: o ciclo recéxis-recin; o ciclo refletir-decidir; o ciclo proexológico recebimentos-retribuições; o ciclo de primaveras energéticas (cipriene) desencadeado após o autoultimato cosmoético; o ciclo iniciativa criativa–acabativa qualificada; o ciclo erro-aprendizado-acerto; o ciclo autodesconfiômetro-autocrítica-recin; o primeiro passo para o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; a vivência do autociclograma parapsíquico pessoal objetivando
a aquisição do binômio desperticidade-compléxis.
Enumerologia: a automegadecisão cosmoética; a automegadeterminação cosmoética;
a automegadeliberação cosmoética; a automegadefinição cosmoética; a automegadisposição cosmoética; a automegarresolução cosmoética; a automegaprescrição cosmoética.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado ao binômio autotrafores-autotrafares; o binômio autodesafio-autossuperação; o binômio inspiração-transpiração; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio inteligência-paciência-persistência;
o binômio autoultimato cosmoético–grafopensenidade esclarecedora; o binômio inspiração-transpiração; o binômio megarreflexão-maxidecisão; o binômio autocontrole-heterajuda.
Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene; a interação EV-compléxis; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação autoconvicção intermissiva–autoconfiança paraperceptiva; a interação autocognição-autodecisão; a interação retrovidas–vida
atual; a interação autodomínio energético–autocontrole emocional; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação retrospectiva cosmoética–retrospectiva autodesassediadora;
a interação participação ativa nas dinâmicas parapsíquicas–participação ativa nos cursos de
campo (ECP2; Acoplamentarium).
Crescendologia: o crescendo dos autodesafios evolutivos exigindo recins constantes;
o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva exigindo maturidade ascendente; o crescendo
crise-crescimento-interassistencialidade; o crescendo seriedade consciencial–serialidade evolutiva; o crescendo autotares-autodesperticidade; o crescendo autotenepessismo-autofiexismo;
o crescendo autorganização consciencial–calculismo cosmoético–taquirritmia evolutiva; o crescendo de desenvolvimento tenepessológico até a tenepes 24 horas.
Trinomiologia: o trinômio tentativa-erro-acerto; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio talentos conscienciais–aportes proexológicos–retribuição
interassistencial; o trinômio autodiscernimento-autopriorização-automegafoco; o trinômio autoconceito-autestima-autoimagem; o trinômio opinião pessoal–opinião pública–opinião extrafísica; o trinômio teática-verbação-exemplarismo; o trinômio maxiproéxis-megacompléxis-neoparaprocedência; o trinômio autotrafor-autotrafar-autotrafal; o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio interassistencial tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo).
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio hoje-aqui-agora-já; a vivência teática do megapolinômio interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção anticosmoética / autoultimato cosmoético; o antagonismo sinceridade / dissimulação; o antagonismo Interlúdio / Baratrosfera; o antagonismo maturidade consciencial / precipitação animal; o antagonismo conscin polivalente
centrada / conscin polivalente dispersa; o antagonismo obra idealizada / gescon possível; o antagonismo necedade / erudição.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva; 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; o paradoxo da refratariedade acolhedora manifesta pelo ser desperto.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a autodecisão pela lei do maior esforço evolutivo.
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Filiologia: a evoluciofilia.
Sindromologia: o banimento da síndrome da dispersão consciencial; o fim da síndrome
da subestimação.
Maniologia: a abulomania.
Holotecologia: a consciencioteca; recexoteca; a criticoteca; a convivioteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a decidoteca.
Interdisciplinologia: a Megadecidologia; a Recinologia; a Holomaturologia; a Autolucidologia; a Cosmoeticologia; a Intraconscienciologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; 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; o homem decidido.
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 decidida.
Hominologia: o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens autodeterminator;
o Homo sapiens expeditus; 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: autoultimato cosmoético intermissivo = as autodecisões egológicas profundas derivadas do autencantoamento extrafísico da consciex intermissivista após vivência no
paralaboratório Retrocognitarium (parapsicoteca); autoultimato cosmoético projetivo = as autodecisões etológicas geradas pelo autencantoamento do(a) projetor(a) após parexperiência vexaminosa no laboratório conscienciológico Projetarium; autoultimato cosmoético paraperceptivo = as
autodecisões parapsíquicas desencadeadas pelo autencantoamento do intermissivista durante o experimento no laboratório conscienciológico Acoplamentarium; autoultimato cosmoético proexológico = as autodecisões interassistenciais desencadeadas pelo autencantoamento do intermissivista durante o experimento no laboratório conscienciológico Despertarium.
Culturologia: a cultura verbaciológica da autorresponsabilidade intermissiva.
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Autestratégia. Observando a Autoproexologia, o tenepessista experiente, homem ou
mulher, pode almejar a conquista da autodesperticidade em tempo definido, recorde inclusive,
bastando, para tanto, autorganizar-se obstinadamente dentro do autoplanejamento proexológico
estratégico.
Priorologia. Segundo a Autorganizaciologia, eis, por exemplo, 3 procedimentos técnicos prioritários, aqui dispostos na ordem funcional, capazes de auxiliar na obtenção e manutenção
diária da autodesassedialidade crescente a partir do trinômio Pensenologia-Tenepessologia-Gesconologia:
1. Autopensenograma: a anatomização e acompanhamento do padrão pensênico diário
visando a conquista da ortopensenidade; a eliminação dos apriorismos, preconcepções, preconceitos, prenoções, prejulgamentos, antepaixões e implicâncias pessoais por meio da Neopensenologia Teática; o inventário da autopensenidade; o domínio da anticonflitividade através do autodesassédio pensenológico.
2. Tenepessograma: a anatomização e acompanhamento dos trabalhos tenepessológicos diários visando a conquista da autofiex; a eliminação dos egoísmos, empáfias, vaidades, sectarismos, caprichos, presunções e prosápias pessoais por meio da Interassistenciologia Teática;
o inventário da autotenepes; o domínio da automegaeuforização através do autodesassédio holossomático.
3. Gesconograma: a anatomização e acompanhamento dos trabalhos gesconológicos
diários visando a conquista da taquirritmia megagescônica; a eliminação das autodesorganizações, indisciplinas, dispersões, perfeccionismos, superficialismos, inflexibilidades e despriorizações pessoais por meio da Neoverponologia Teática; o inventário das autogescons; o domínio da
grafopensenidade tarística através do autodesassédio mentalsomático.
Salto. Atinente à Recinologia, das conscins pré-serenonas não se esperam saltos evolutivos quânticos na condução teática da autopesquisa diária.
Autossuperação. Contudo, não se pode negar fato passível de ocorrer entre os intermissivistas: a autossuperação recinológica desencadeada pelo autoultimato cosmoético gerar aparente salto evolutivo na qualidade da performance autoproexológica.
Paradoxo. Tal paradoxo explica-se pelo óbvio megassubnível consciencial anteriormente manifesto. Sempre podemos melhorar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autoultimato cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
05. Automutação: Recexologia; Homeostático.
06. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
07. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
08. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
09. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
10. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
13. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
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15. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DA AUTODESASSEDIALIDADE PERMANENTE,
AQUI OU ALHURES, NA INTRA OU EXTRAFISICALIDADE,
NESTA OU NAS PRÓXIMAS VIDAS, TEM INÍCIO A PARTIR
DE 1 FATO INCONTESTÁVEL: A AUTODECISÃO SINCERA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como encara o desafio do autoultimato cosmoético? Já tomou megadecisões visando a autodesassedialidade? Quais os efeitos práticos na consecução proexológica diária?
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; 13 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 53, 71,
75, 83, 95, 108, 111, 113, 122, 127, 132 a 151, 166, 167, 172 a 191, 194 a 219 e 224 a 230.
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 43, 88, 129, 173, 207, 214
e 218.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 1 a 164.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 413, 439, 508, 551, 562, 629
a 636, 645 a 647, 649 a 652 e 656 a 660.

P. F.
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AUTOVALOR ÍNSITO
(PARAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autovalor ínsito é a estima essencial, peculiar e intrínseca da consciência,
homem ou mulher, reconhecida a partir do autodiscernimento lúcido quanto às realidades mais íntimas, sendo capaz de determinar as bases do amor-próprio, a vivência da Cosmoética e as contínuas mudanças para novo patamar interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo valor deriva do idioma Latim Tardio, valore, “valor; ser forte”. Surgiu no Século XIII. A palavra ínsito provém do idioma Latim, insitus, “inserido; enxertado; introduzido em; dado pela Natureza; natural; inato; gravado na alma”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autovalor inerente. 2. Autestima essencial. 3. Autovalorização cosmoética. 4. Autoconceito real. 5. Autoimagem transparente.
Neologia. As 3 expressões compostas autovalor ínsito, autovalor ínsito ignorado e autovalor ínsito descoberto são neologismos técnicos da Paraxiologia.
Antonimologia: 1. Egocentrismo. 2. Desvalorização íntima. 3. Autoconceito distorcido. 4. Autoimagem enganosa. 5. Autodesvalia essencial. 6. Autovitimização. 7. Valor material.
Estrangeirismologia: o self; o turning point; o balanceamento do local of control externo e interno; o breakthrough; o bullying; o low profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autovalor consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autovalor:
retaguarda íntima.
Citaciologia. Eis o pensamento do empresário Steve Jobs (1955–2011): – Não deixe
o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase intraconsciencial; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os axiopensenes; a axiopensenidade;
o holopensene da liberdade e da autenticidade para tomada de decisões sem dramas; o holopensene da assertividade; a recomposição da autopensenidade em função do Curso Intermissivo (CI).
Fatologia: o autovalor ínsito; a egofilia cosmoética; a tranquilidade íntima gerada pela
noção exata do autovalor consciencial; a autoconfiança realista; a força íntima natural ao sustentar
a própria opinião; os fenômenos parapsíquicos distorcidos na infância e adolescência gerando esquemas disfuncionais; a superação das distorções cognitivas; o fato de se dar o devido valor, independentemente da posição social ou da apreciação dos outros; a autovivência substituindo
a opinião alheia como referência principal para a tomada de decisões; a capacidade de assumir
a responsabilidade afetiva nas relações humanas, evitando a postura de procurar culpados; o padrão homeostático de referência registrado em Curso Intermissivo recente e fixado na vida humana; a profundidade nas autabordagens, consequência do autenfrentamento franco; o ato de priorizar a conquista da homeostase íntima no presente, sem postergação; o imenso valor da vida humana, não considerado pela conscin autassediada; o fato de o autoposicionamento cosmoético
ajudar naturalmente os outros, através do exemplarismo; a certeza íntima, advinda da lucidez
quanto ao autovalor ínsito; o fato de o amor-próprio vir antes da análise de trafares, trafores e trafais; a substituição do egocentrismo pela autocompreensão; o entendimento teático da escalada
evolutiva; o diagnóstico correto dos próprios valores humanos; a dose correta do valor atribuído
às coisas materiais; a mudança de valores; os valores agregados à evolução; o autovalor incitando
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a assunção de responsabilidades e consequente aprofundamento da autopesquisa; o fato de o orgulho perder o sentido diante da vivência das realidades intraconscienciais; o fim do titubeio;
o autorreferencial centrado em si próprio; a motivação pela autopesquisa cognitiva das “crenças
nucleares” e dos esquemas de Young fazendo a assepsia de valores humanos excessivos; a conquista da transparência consigo próprio; a firmeza de caráter; as tertúlias conscienciológicas favorecendo as 4 etapas do ciclo consciencioterápico; a Cognópolis; o fato de a evolução ser implacável em relação à Cosmoética; o norte da proéxis; a Cosmoeticologia sendo a essência da evolução consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo; a essência evolutiva dos valores extrafísicos;
a terapêutica da volitação lúcida; o arco voltaico craniochacral; as amizades extrafísicas multimilenares; o ato de honrar o Curso Intermissivo; os amparadores extrafísicos; a Parapedagogiologia
do estado vibracional; o autorreferencial extrafísico; a agenda extrafísica; a holomemória; a tenepes; a ofiex; as retrocognições grupocármicas; o Pandeiro tendo exercido a condição de fixador
das paraneossinapses intermissivas; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estado vibracional–tenepes; o sinergismo autovalor ínsito–tenepes; o sinergismo autovalor ínsito–liberopensenidade; o sinergismo reciclagem existencial–verbetografia; o sinergismo autorreflexão-autenfrentamento; o sinergismo amor-próprio–
–megafraternidade; o sinergismo Psicologia Cognitiva–Consciencioterapia.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da megafraternidade; o princípio
da autossuficiência evolutiva; o princípio cosmoético de não pensar mal de si, nem dos outros;
o princípio assistencial exemplificado pelos comissários de bordo: “coloque a máscara primeiro
em você e s depois auxilie quem estiver ao lado”, demonstrando a importância de se estar bem
para ajudar os outros; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apontando os valores conscienciais
reais mantenedores da homeostase intraconsciencial.
Teoriologia: a teoria da autestima; a teoria da Psicologia Cognitivo-Comportamental;
a teoria da Higiene Consciencial.
Tecnologia: a técnica do padrão homeostático de referência intermissivo; a técnica da
inten ão cosmoética “de desejar acontecer o melhor para todos” incluindo de fato todos, inclusive o próprio pesquisador; as técnicas da terapia do esquema.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desperticidade; o Colégio Invisível da Higiene
Consciencial.
Efeitologia: os efeitos a longo prazo da autestima na afetividade.
Neossinapsologia: as paraneossinapses fixadas no padrão homeostático intermissivo
pessoal, facilitando a percepção do autovalor ínsito.
Ciclologia: o ciclo evolutivo natural.
Enumerologia: o autoposicionamento refinado; a autoconvicção íntima; a autossegurança sólida; a assertividade cosmoética; a autenticidade explícita; a antivitimização discernida;
a resiliência lúcida.
Binomiologia: o binômio autovalor ínsito–amor da dupla evolutiva; o binômio autovalor ínsito–autorganização; o binômio valor humano–valor consciencial; o binômio cabeça fria–
–Cosmoética; o binômio crise existencial–recin efetiva.
Crescendologia: o crescendo amor-próprio–amor duplista–amor universal.
Trinomiologia: o trinômio autovalor ínsito–Cosmoética–interassistência; o trinômio
papel-caneta-sinceridade fazendo a decapagem do microcosmos em busca do valor nato na técnica da autoconsciencioterapia; o trinômio autovalor ínsito–flexibilidade emocional–intercompre-

Enciclopédia da Conscienciologia

4333

ensão; o trinômio do autodesassédio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização; o trinômio acídia–poluição consciencial–vitimização.
Polinomiologia: o polinômio autovalor ínsito–loc interno–ego centrado–interassistencialidade; o polinômio autovalor ínsito–amparabilidade–esquemas funcionais–holomaturidade.
Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção / Cosmoética; o antagonismo egocentrismo / amor-próprio; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo autovalor ínsito / orgulho; o antagonismo valor humano excessivo / valor consciencial oportuno; o antagonismo autoposicionamento / pusilanimidade afetiva.
Paradoxologia: o paradoxo de o egocentrismo poder ter como causa o medo de a consciência refletir sobre si; o paradoxo da autovalorização real libertar a consciência de pensar somente em si.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cognofilia; a definofilia; a priorofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia;
a recinofilia; a decidofilia.
Sindromologia: a síndrome da vitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome da subestimação.
Interdisciplinologia: a Paraxiologia; a Psicologia Cognitiva; a Conscienciocentrologia;
a Intraconscienciologia; a Paraclínica; a Etologia; a Paraetologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Autoparapercepciologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin iludida; a conscin assertiva; a conscin objetiva; a conscin
interassistencial.
Masculinologia: o higienista; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o etologista; o paraetologista; 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 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 higienista; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; o etologista; o paraetologista; 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 macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens affectuosus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens
energovibratorius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens
cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autovalor ínsito ignorado = o do(a) intermissivista desconhecendo o valor pessoal, sucumbindo aos autassédios autovitimizadores capazes de prejudicar a consecução da
autoproéxis; autovalor ínsito descoberto = o do(a) intermissivista consciente do valor pessoal,
maduro para as próprias escolhas e realizando a autoproéxis sem maiores sobressaltos.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia.
Autoconfiança. A conscin lúcida para o autovalor ínsito vive com menos pertúrbios,
mesmo em grandes crises existenciais, pois vivencia a autoconfiança e o autoposicionamento
franco e cosmoético sobre fatos, pessoas ou objetos.
Distorções. Conforme a Etologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 distorções
de comportamento capazes de caracterizar negligências quanto ao autovalor ínsito, ilustradas em
situações da vida cotidiana:
01. Acomodação. Evitar o questionamento da cobrança errada, a fim de “não se incomodar”.
02. Autoanulação. Subjugar-se diante de supostas autoridades.
03. Autocontrariedade. Tomar decisão contra a própria vontade.
04. Autoculpa. Sentir autoculpa pelo bem-estar íntimo.
05. Autodesprezo. Menosprezar o próprio laboratório intraconsciencial.
06. Compensação. Usar a profissão, o esporte ou o poder político para compensar a baixa autestima.
07. Confrangimento. Ter vergonha de pedir para mudar de mesa no restaurante.
08. Genuflexão. Pedir permissão curvando-se para falar ou fazer coisas triviais.
09. Humildade. Aceitar a condição de humilde, evitando o autoposicionamento.
10. Inautenticidade. Fugir do “não” mesmo sentindo-se impelido a dizê-lo.
11. Indiscrição. Não saber omitir a própria intimidade em autexposição excessiva.
12. Manipulação. Permitir ser manipulado por ignorância ou preguiça.
13. Passividade. Não defender os próprios direitos (por exemplo, aceitar produtos com
defeito).
14. Politicagem. Fazer média por medo de dizer a verdade (por exemplo, com colegas
de profissão).
15. Ruminação. Manter mágoas ou rancores de fatos ocorridos no passado.
16. Subcerebralidade. Render-se ao poder paralelo do porão consciencial.
17. Subestimação. Sentir-se inferior ou julgar os outros inferiores.
18. Submissão. Deixar agentes externos anularem o ponteiro da consciência (por exemplo, laços familiares).
19. Timidez. Ter vergonha de falar em público, atribuindo excessivo valor aos outros.
20. Triunfalismo. Sentir necessidade de expor o sucesso pessoal obtido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovalor ínsito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
02. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
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Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
Megapesquisa da holossutileza: Holopesquisologia; Homeostático.
Primoponente: Autocogniciologia; Homeostático.
Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

A PARAPERCEPÇÃO DO AUTOVALOR ÍNSITO É O ACID
TEST DO INTERMISSIVISTA QUANTO AO DESCARTE DOS
VALORES HUMANOS EXCESSIVOS, EXIGINDO LUCIDEZ
QUANTO À PRÓPRIA REALIDADE INTRACONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de consciência multimilenar, já vivencia o autovalor ínsito? Os resultados etológicos são favoráveis à você e aos compassageiros
evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Baillargeon, Normand; Pensamento Crítico: Um Curso Completo de Autodefesa Intelectual (Petit Cours
D’ utodéfense ntellectuelle); trad. Patrícia Sá; 244 p.; 5 caps.; 1 diagrama; 48 fichários; 31 fórmulas; 24 gráfs.; 2 ilus.;
6 tabs.; 121 refs.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 10 a 75.
2. Dyer, Wayne W.; Não se deixe Manipular pelos Outros (Pulling your own Strings); pref. Susan Dyer; trad.
Ruy Jungman; 278 p.; 5 questionários; 21 x 13,5 cm; br.; 10ª Ed.; Nova Era; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 25 a 70,
74, 76, 77, 202, 205, 252 a 277.
3. Knapp, Paulo; & Colaboradores; Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica; apres. Aaron T. Beck; 530 p.; 33 caps.; 1 diagrama; 5 entrevistas; 18 esquemas; 32 fichários; 2 gráfs.; 2 ilus.; 6 questionários; 28
tabs.; 24,5 x 17 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 20 a 41 e 398.
4. Smith, Virginia; Clean: A History of Personal Hygiene and Purity; 458 p.; 10 caps.; 7 fotos; 16 ilus.; 20
x 13,5 x 3 cm; enc.; Oxford University Press; New York, NY; EUA; 2007; páginas 123 a 146.
5. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 700 caps.;
147 abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.;
ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 708.
6. Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie E.; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas
Cognitivo-Comportamentais Inovadoras; 368 p.; 6 entrevistas; 5 fichários; 8 tabs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 18 a 50.
Webgrafia Específica:
1. Jobs, Steve; Discurso Stanford Completo e Legendado; disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=JdmJEwO5qiE>; acesso em: 30.11.11; às 20h 57.

E. M.
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AUTOVENDAGEM
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovendagem é a condição da conscin cegueta, vendida ou acomodada
a alguma ideologia (política, artística, religiosa, sectária), status social ou relação econômica anticosmoética, inferior à média das próprias potencialidades de realização, mantida pela lei do menor esforço, preguiça mental ou redução da vontade (abulia).
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. A palavra venda deriva do
idioma Latim, vendere, “vender; gabar-se de; dar valor a; elogiar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo agem procede do idioma Francês, age, formador de substantivos de base verbal ou nominal.
A palavra vendagem apareceu em 1858.
Sinonimologia: 1. Antirrecéxis. 2. Autoconformismo anticosmoético; autovendição espúria. 3. Incompléxis. 4. Autotraição. 5. Escravidão.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo venda: autovendagem; heterovendagem; vendagem; vendável; vendedeira; vendedor; vendedora; vendedouro; vendeiro; vendelhão; vender; vendição; vendido; vendilhão; vendilhona; vendinha; vendível;
vendola.
Neologia. O vocábulo autovendagem e as duas expressões compostas autovendagem
amadora e autovendagem profissional são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Heterovendagem. 2. Recéxis. 3. Compléxis. 4. Renúncia cosmoética. 5. Autocompra; heterovendição.
Estrangeirismologia: a vendeuse.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente das reações cerebelares.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; o holopensene da patopensenidade.
Fatologia: a autovendagem; a abordagem intraconsciencial; a análise autocrítica; os andaimes egoicos; o antidiscernimento; o antiprofissionalismo; o autodesempenho; as automimeses
dispensáveis; as coleiras do ego da Socin; as priorizações conscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento.
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio poder-posição-prestígio.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo células / cédulas;
o binômio estadista / populista; o antagonismo liberdade / sujeição; o antagonismo lícito / ilítico.
Politicologia: a escravocracia.
Filiologia: a hedonofilia; a materiofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
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Maniologia: a megalomania.
Holotecologia: a criticoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Parapatologia; a Economia;
a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o subornado; o corrupto.
Femininologia: a prostituta; a subornada; a corrupta.
Hominologia: o Homo submissus; o Homo genuflexus; o Homo sapiens autovenditor.
V. Argumentologia
Exemplologia: megavendagem amadora = com megavendagem (grande venda de si
mesmo com venda grande nos olhos) em função da inexperiência; megavendagem profissional
= sem megavendagem, mas autoconscientemente.
Eufemismologia. Na análise da autovendagem podem ser considerados eufemismos
certas características destas 3 realidades anticosmoéticas:
1. Murismo: a indefinição pessoal quanto ao melhor.
2. Jeitinho brasileiro: o expediente do falso astuto ou pseudoesperto.
3. Lei de Gérson: a malandragem da contravenção buscando levar vantagem em tudo.
Antagonismologia. O neologismo autovendagem, aqui empregado, abarca e casa 2 sentidos ou acepções distintas:
1. Vender. O ato da autovendagem a descoberto ou da pessoa se vender por alguma
ideologia ou condição social (status), neste caso, autocorrupção cronicificada.
2. Vendar. O ato da autovendagem ou da pessoa vendar os próprios olhos (venda da razão) evitando intencionalmente enxergar a realidade prioritária, neste caso, avestruzismo, murismo ou regressão intraconsciencial.
Filosofia. Há duas linhas filosóficas clássicas atratoras da conscin entregue à autovendagem:
1. Mercenarismo: no comércio.
2. Adesismo: na política.
Surpreendência. Outra condição existia até o Século XIX, significando exatamente
o contrário da autovendagem na vida dia a dia: a autocompra, a transação do escravo com a capacidade legal de comprar a si mesmo do proprietário ou amo, adquirindo a liberdade ou alforria.
Proexologia. A partir da Assistenciologia, a autovendagem consciencial aparece com
toda força em certas pessoas, na condição de portadoras da proéxis no universo da tares, mais
difícil, acomodadas na automimeticidade da tacon, menos difícil e mais gratificante de imediato.
Ao fim, conscins vítimas do incompléxis.
Sociologia. No universo da Conviviologia, a autovendagem quanto ao matrimônio há
muito tempo recebeu o nome de golpe do baú, seja em relação ao homem ou à mulher quando alpinista social.
Evoluciologia. De acordo com a Grupocarmologia, a condição pior em relação à autovendagem é o recorde da vendagem grupal de todos os membros da família (clã) pelo pai aliena-
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dor, autocrata ou tirano doméstico, impondo à esposa e filhos, a filiação e militância dentro de algum partido político ou a submissão às lavagens subcerebrais de religião ou seita, no regime do
patriarcado, mantendo o estigma grupocármico em bases históricas.
Priorologia. Dentro da Holomaturologia, a autovendagem é a megavenda de si mesmo,
eclipsada pela megavenda da ignorância evolutiva, não deixando a conscin enxergar as autopriorizações mais inteligentes.
Cienciologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a autovendagem é incompatível com
o conscienciólogo (ou consciencióloga) porque o cientista não busca a conformidade, nem se submete ao conformismo.
Materpensenologia. Pela Pensenologia, é possível identificar a autovendagem na condição de materpensene no holopensene de muitos minidissidentes, homens e mulheres, quanto às
verdades relativas de ponta (verpons), por exemplo, da Conscienciologia.
Intrafisicologia. Segundo a Proexologia, a pessoa ao se vender a preço baixo, rende-se
francamente ao incompléxis, independentemente do nível ou natureza da proéxis pessoal.
Perdologia. Em função da Recexologia, a autovendagem é o estado de consciência da
conscin, desperdiçada quanto aos esforços, mais antagônico às reciclagens intraconscienciais
e existenciais capazes de dinamizar a consecução da proéxis pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autovendagem, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
6. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
7. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

CONSIDERANDO O UNIVERSO DA EVOLUCIOLOGIA,
A AÇÃO DA AUTOVENDAGEM SE INSERE ENTRE AS
MAIS ÓBVIAS EVIDÊNCIAS DA AUSÊNCIA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA (IE) NA CONSCIN, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você já teve relação direta com a autovendagem de algum modo?
Quais lições você extraiu da experiência?
Bibliografia Específica:
1. IstoÉ; Redação; Lei de Gérson; Revista; Semanário; N. 1.578; Ed. Especial; Seção: 100 Fatos que marcaram o Século; 1 ilus.; São Paulo, SP; 29.12.99; página 111 (número 10).
2. Vieira, Waldo; Autovendagem; Boletim de Conscienciologia; N. 3.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro,
2001; páginas 32 e 33.
3. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 100 folhas de avaliação;
2.000 itens; 150 abrevs.; 11 enus.; 4 índices; 7 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 149.
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AUTOVIGILÂNCIA ININTERRUPTA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autovigilância ininterrupta é o ato, efeito, condição profilática permanente ou medida preventiva contínua, para toda a vida intrafísica da conscin, homem ou mulher,
quando anteriormente vitimizada por alguma enfermidade ou distúrbio suscetível de retornar, de
recidivar, infligir transtorno ou ameaçar a saúde física ou mental, pessoal, fundamentada na técnica da omissuper ou omissão superavitária cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo vigilância procede do idioma Latim, vigilantia, “hábito de velar, de estar
acordado”. Apareceu em 1574. O prefixo in deriva também do idioma Latim, in, “privação, negação”. A palavra interrupta provém do mesmo idioma Latim, interruptus, “cortado; separado ao
meio”, de interrumpere, “quebrar a continuidade”. Surgiu em 1570.
Sinonimologia: 1. Autoprevenção ininterrompida. 2. Autorganização permanente.
3. Autoprofilaxia específica duradoura. 4. Autoprevenção contínua.
Neologia. As 3 expressões compostas autovigilância ininterrupta, miniautovigilância
ininterrupta e maxiautovigilância ininterrupta são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autoinvigilância. 2. Autodesorganização. 3. Autointoxicação.
4. Desprevenção pessoal; imprevidência. 5. Negligência epidemiológica.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a reeducação da autopensenidade.
Fatologia: a autovigilância ininterrupta; a vida humana com medidas preventivas racionais; o estado de alerta lateral; a evitação da acrasia; o autocontrole do ego; o autodesconfiômetro; a observância estrita do relevante; a força da vontade; a atitude pró-proéxis; o aceleramento
da proéxis; a exclusão da repetição do mesmo erro; a atenção ao prioritário; a autoprivação quanto ao antigo vício; a autorganização teática; a autodeterminação pelo melhor; o combate à exumação do pior; a ampliação das harmonias existenciais; a eliminação de todos os bagulhos energéticos afins ao distúrbio pessoal antigo; a evitação do autochamamento do passado; a temperança inteligente; a continência; a abstinência específica; a Higiene Consciencial; a omnivisão da existência humana sem a irrupção dos impulsos julgados mortos; o atilamento pessoal; os hábitos pessoais sadios; as rotinas úteis; os cuidados alimentares; a reciclagem existencial (recéxis); as precauções lógicas; o acautelamento calculista cosmoético; a sobriedade planejada; a constância
existencial; a megafocagem consciencial; a independência bioquímica pessoal; a recusa de convites tentadores (omissuper); a interassistencialidade teática; o ponteiro consciencial cosmoético;
a atipificação do retrocesso; a evitação da retrogradação; o abortamento das surpresas desagradáveis; as brasas vivas sob as cinzas; a prevenção do Desviacionismo.
Parafatologia: a defesa da homeostase holossomática; a prática do estado vibracional
(EV) profilático; o tenepessismo em desenvolvimento.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da omissuper vivenciada; a técnica da evitação das adversidades;
a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
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Enumerologia: a autovolição; o autodiagnóstico; a autocompreensão; a autoprescrição;
a Autoprofilaxia; a autorremissão; o autoprognóstico.
Antagonismologia: o antagonismo acídia / dinamismo.
Holotecologia: a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Interaciologia; a Paraprofilaxiologia; a Psicoprofilaxia; a Holomaturologia; a Decidologia; a Nosografia; a Desviologia; a Autovitimologia;
a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa invigilante; a conscin estafada; a má companhia; a personalidade
humana prevenida.
Masculinologia: o atrator da patologia; o indivíduo desorganizado; o riscomaníaco;
o homem precavido; o abstinente do vício; o parceiro da dupla evolutiva quando coadjutor;
o consciencioterapeuta; o evoluciente.
Femininologia: a mulher apática; a atratora da patologia; a riscomaníaca; a abstinente do
vício; a parceira da dupla evolutiva quando coadjutora; a consciencioterapeuta; a evoluciente.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautovigilância ininterrupta = a evitação pessoal de ingerir a dose mínima de bebida alcoólica na comemoração do próprio aniversário; maxiautovigilância ininterrupta
= a mudança drástica do domicílio pessoal e do círculo social de amizades (patota patológica).
Imunizações. Na análise da Somatologia, há condições patológicas na vida humana sobre as quais não existem imunizações definitivas. Por isso, há até vacinas exigindo a repetição periódica da ação preventiva ou as revacinações.
Caracterologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 perfis ou categorias de pessoas a quem é mais indicada, racionalmente, a manutenção da
autovigilância ininterrupta específica a cada caso:
01. Diabético: a fim de evitar a intensificação da moléstia insidiosa.
02. Ex-alcoólatra: a fim de evitar ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica.
03. Ex-fanático: a fim de evitar os excessos ideológicos, dogmáticos ou fundamentalistas.
04. Ex-homossexual: a fim de evitar a homossexualidade antifisiológica já deixada, há
muito tempo, para trás.
05. Ex-lésbica: a fim de evitar o lesbianismo antifisiológico passado.
06. Ex-presidiário: a fim de evitar a reincidência em nova infração da Lei Penal.
07. Ex-prostituta: a fim de evitar a antiga promiscuidade e a fascinação de grupo.
08. Ex-tabagista: a fim de evitar o retorno da submissão ou dependência bioquímica
à nicotina.
09. Ex-toxicômano: a fim de evitar a recaída no uso das drogas leves ou pesadas.
10. Hipertenso: a fim de evitar o aumento da pressão arterial, doença silenciosa, insidiosa e letal.
Taxologia. De acordo com a Paraprofilaxiologia, a conduta da autovigilância ininterrupta é a postura mais eficaz para manter a profilaxia da reincidência no distúrbio anterior, capaz de
reaparecer através de condições predisponentes negativas, por exemplo, iguais a estas 11, dispostas na ordem alfabética:
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01. Acidente de percurso: o deslize pessoal no mata-burro ou armadilha anterior do
mesmo fator desencadeante.
02. Autodesorganização rotineira: a indisciplina quanto à própria saúde (anomia pessoal).
03. Companhias patológicas: humanas, afins ao antigo distúrbio da pessoa (comparsaria, acumpliciamento; Interprisiologia).
04. Crise de crescimento: a estafa com pico máximo de pressão existencial, tensão ou
estresse negativo.
05. Desleixo dietético: a negligência ou o relaxamento pessoal quanto à privação alimentar.
06. Excesso comportamental: o exagero de conduta, descuramento ou abuso acumulado nas manifestações pessoais.
07. Piora cronêmica: o agravamento da condição pessoal com a queda infeliz nos mesmos hábitos antigos, perniciosos, concomitante com a chegada de idade física maior.
08. Quebra da rotina: a riscomania pessoal, de algum tipo, provocando a reincidência
do problema velho conhecido.
09. Recidiva convalescente: a recaída ou o reaparecimento do ansiosismo com a reativação, recontaminação, recorrência ou recrudescimento do distúrbio, no longo período de convalescença.
10. Síndrome da abstinência: em função da síndrome da dispersão consciencial ou de
maus hábitos arraigados.
11. Surto holopensênico: a crise aguda, em geral, abrupta, inesperada e até surpreendente quando no retorno descuidado ao antigo ambiente patológico (fôrma holopensênica doentia;
Proxêmica).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autovigilância ininterrupta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas,
dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
09. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOCOMPREENSÃO PLENA DO DISTÚRBIO PESSOAL
É O PRIMEIRO PASSO PARA A CONSCIN SUPERÁ-LO,
POTENCIALIZANDO, COM LUCIDEZ MAIOR, OS AGENTES
EFICAZES, PRIORITÁRIOS, DA CURA OU REMISSÃO.
Questionologia. Você, pessoalmente, precisa da autovigilância ininterrupta para evitar
a recaída em algum distúrbio antigo? Você domina, hoje, totalmente o processo técnico preventivo do megatrafar específico?
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AUTOVINCULAÇÃO COGNOPOLITANA
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovinculação cognopolitana é a reunião de todos os vínculos evolutivos proporcionados pela vida comunitária conscienciológica no Bairro Cognópolis, no caso específico de Foz do Iguaçu, Paraná, incluindo Instituições Conscienciocêntricas, Discernimentum,
Villa Conscientia, condomínios conscienciológicos, Holoteca, Holociclo, Tertuliarium, Acoplamentarium, laboratórios de autopesquisas, Colégios Invisíveis, Conselho dos 500, Ágora e cursos
técnicos, em favor da conscin intermissivista, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo vincular deriva do idioma Latim Tardio, vinculare, “ligar;
atar”, e este do idioma Latim, vincire, “prender; amarrar; juntar; unir; encadear; acorrentar; cativar; seduzir”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição cogn vem do idioma Indoeuropeu gno, “conhecer”. O terceiro elemento de composição politana provém do idioma Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; Estado livre; democracia”.
Sinonimologia: 1. Autovinculação conscienciológica. 2. Autovinculação holopensênica. 3. Autovinculação proexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autovinculação cognopolitana, autovinculação
cognopolitana antecipada e autovinculação cognopolitana madura são neologismos técnicos da
Sociologia.
Antonimologia: 1. Autovinculação geopolítica vulgar. 2. Autovinculação geopolítica
da ressoma.
Estrangeirismologia: a performance da conscin; a intensificação do rapport interconsciencial na proximidade diuturna; o Conviviarium; o Administrarium; o Autopesquisarium; o Megaevolutionarium; o Tertuliarium; a autossincronização ao timing mexiproexológico; a autoinclusão no Megaevolutionarium (Cognópolis).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Intrafisicologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal e grupal da Conscienciologia; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o entrosamento do holopensene pessoal ao holopensene cognopolitano.
Fatologia: a autovinculação cognopolitana; o vínculo proexológico; as pesquisas pessoais da proéxis; a intercooperação; a Associação Internacional da Programação Existencial
(APEX); a filiação à maxiproéxis; a proéxis executada em grupo; a complementaridade entre as
autoproéxis; a conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse evolutivo maior, grupal
e coletivo; o grau de autodisponibilidade para as realizações evolutivas conjuntas; o autocomprometimento com os resultados coletivos; as peças do puzzle encaixadas simetricamente objetivando o maxicompléxis; a autofiliação voluntária à Cognópolis; o autoposicionamento proexológico;
a autovinculação à proéxis grupal; o autocomprometimento com as cláusulas pétreas maxiproexológicas; o aproveitamento dos relacionamentos intergeracionais de intermissivistas; a participação
efetiva na sustentação do polo irradiador de neoverpons; as atividades tarísticas online integrando
os pesquisadores conscienciológicos.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autocompromisso reafirmado com a própria paraprocedência;
a autocontribuição na manutenção do campo energético interassistencial 24 horas; o valor evolutivo da autovinculação aos paraempreendimentos interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses grupais
afins; o sinergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo confortador vizinhança-confiança; o sinergismo harmonizador consciência–grupo de consciências–ambiente comum;
o sinergismo condomínio cognopolita–Cognópolis–Interlúdio; o sinergismo cognopolitismo-tenepessismo.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da atração
dos afins; o princípio da evolução conjunta; o princípio da interassistencialidade; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdependência consciencial; o princípio da autonomia da vontade; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a autodecisão pela adesão ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código de etiqueta social.
Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica de administração de condomínio; as técnicas diplomáticas da
convivência sadia; a técnica da conscienciofilia; a técnica de viver na ilha de ortopensenidade;
as técnicas paradiplomáticas; as neotecnologias comunicativas conectando globalmente
a Cognópolis.
Voluntariologia: o vínculo consciencial do voluntariado conscienciológico interassistencial.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do CEAEC; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico cotidiano da Conviviologia Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo da Parapedagogiologia Conscienciológica; os efeitos homeostáticos do ajuntamento espacial de bases intrafísicas da tenepes; o efeito vinculatório do corpus
de valores e interesses compartilhados; os efeitos potencializadores dos reencontros e pararreencontros de destino n autevolução; os efeitos otimizadores da convergência de recursos conscienciais energéticos e financeiros nas realizações pessoais e grupais.
Neossinapsologia: a criação coletiva de atmosfera pró-formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo intrafísico fase preparatória–fase executiva da programação existencial; o ciclo recéxis-recin; o ciclo assim-desassim; o ciclo retroalimentador holopensene doméstico–holopensene condominial; o ciclo agrupamento-diáspora-reagrupamento.
Enumerologia: a rede desuporte interconsciencial; o círculo de amizades evolutivas;
o ciclo de debates conscienciológicos; o repertório de instrumentos autopesquisísticos; o catálogo
de afazeres interassistenciais; o rol de responsabilidades grupocármicas; a teia de oportunidades
reconciliatórias.
Binomiologia: o binômio bens comuns–bens particulares; o binômio deveres-direitos;
o binômio consciência-Cosmos; o binômio admiração-discordância; a relevância do binômio
Cronêmica-Proxêmica na maxiproéxis grupal; o clima de respeito interconsciencial mantido pelo
binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação cosmoética ambiente-ambientex; a interação arborização-alvenaria; a interação potencializadora segurança condominial–proteção extrafísica; a interação despoluição ambiental–higienização parambiental; a interação comunin Cognópolis–comunex Interlúdio; a interação Cognópolis–Centrais Extrafísicas.
Crescendologia: o crescendo interassistencial dupla evolutiva–grupo evolutivo; o crescendo recebimento–retribuição proexológica; o crescendo centrípeto recéxis-recin.
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Trinomiologia: o trinômio cognopolitano condominial moradia-pesquisa-ensino; o trinômio alcova blindada–escritório pessoal–quarto da tenepes; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; a convivência sadia pelo trinômio autovinculações com conscins–autovinculações com
consciexes–autovinculações com subumanos; a implantação do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio cães-gatos-pássaros-insetos; o polinômio árvores-frutos-flores-gramados; o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência; o antagonismo
condomínio horizontal / condomínio vertical; o antagonismo condomínio fechado / superquadra;
o antagonismo autovinculação / heterovinculação.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). A atuação política do Conselho dos 500.
Legislogia: as leis municipais; as leis condominiais; a lei do maior esforço evolutivo; as
leis da afinidade; a leis do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a interassistenciofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: o descarte do mito da estrela solitária.
Holotecologia: a cognopoliteca; a evolucioteca; a sociologicoteca; a convivioteca;
a geopoliticoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Intrafisicologia; a Gregariologia; a Evoluciologia;
a Autoproexologia; a Geopoliticologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Somatologia;
a Experimentologia; a Urbanologia; a Descrenciologia.
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 autovinculator; o Homo sapiens cognopolitanus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens intermissivista;
o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.

Enciclopédia da Conscienciologia

4345

V. Argumentologia
Exemplologia: autovinculação cognopolitana antecipada = a condição da vinculação
pessoal ao Bairro Cognópolis desde a fase da adolescência ou da inversão existencial (invéxis);
autovinculação cognopolitana madura = a condição da vinculação pessoal ao Bairro Cognópolis
a partir da meia-idade física.
Culturologia: a Cultura da Sociologia; a Cultura da Intrafisicologia; a diversidade
cultural dos cognopolitas; a afinidade paracultural dos intermissivistas.
Taxologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 265 conceitos conscienciológicos de relevância, divisões, seções e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, reações técnicas, parafenômenos ou condições parafenomenológicas para o proexista, homem ou mulher, intermissivista, tornar-se mais esclarecido e atualizado quanto às próprias prioridades evolutivas, nesta vida intrafísica, no Terceiro Milênio:
01. Abertismo consciencial.
02. Acoplamento energético.
03. Agendex da ofiex.
04. Agênere: detecção pessoal.
05. Androssomatologia.
06. Antiacidentologia: técnica de 15 minutos de espera.
07. Aparição hipnopômpica.
08. Apariciologia: aparição do projetor consciente.
09. Arco voltaico craniochacral: Energossomatologia; Interassistenciologia.
10. Assim: assimilação simpática de energias conscienciais.
11. Assinatura pensênica.
12. Atenção dividida.
13. Autobilocação extrafísica.
14. Autochecagem energética.
15. Autoconsciencialidade retrocognitiva.
16. Autoconscientização multidimensional: AM.
17. Autodecolagem lúcida.
18. Autodidatismo permanente.
19. Autofinanciamento proexológico: pé-de-meia.
20. Autopesquisologia: autopesquisas.
21. Autoprogramação existencial: proéxis; maxiproéxis; APEX.
22. Autopsicofonia.
23. Autorado holocármico.
24. Autorganizaciologia: autorganização pessoal; Laboratório Conscienciológico.
25. Autorrevezamento multiexistencial.
26. Autoscopia externa.
27. Autoscopia interna.
28. Autotelecinesia.
29. Autotransfiguração extrafísica.
30. Banho energético extrafísico.
31. Bilocação física.
32. Blindagem holopensênica.
33. Blindagem intrafísica.
34. Bonde extrafísico.
35. Caixa de campo: laptop, diário.
36. Catalepsia projetiva.
37. Centrais Extrafísicas.
38. Ciclo multiexistencial pessoal: CMP.
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39. Cipriene: ciclo de primeneres.
40. Círculo parassocial pessoal: Multidimensiologia.
41. Clarividência viajora.
42. Clarividenciologia: clarividência; clarividência hipnopômpica.
43. Códego: código do ego.
44. Codex subtilissimus.
45. Código Grupal de Cosmoética: CGC.
46. Código Pessoal de Cosmoética: CPC.
47. Compléxis: completismo existencial.
48. Comunicologia: Cosmanálise.
49. Con: unidade de lucidez pessoal.
50. Consciência calidoscópica.
51. Conscienciês.
52. Conscienciogramologia: conscienciograma; conscienciômetra; Conscienciometrologia; Conscienciocentrologia.
53. Consciencioterapia: evoluciente; consciencioterapeuta; OIC.
54. Consciex Livre: CL; Extrafisicologia.
55. Conscin cética, otimista, cosmoética: COC.
56. Conviviologia.
57. Cosmoconscienciologia: parafenômeno da cosmoconsciência.
58. Cosmoeticologia.
59. Cosmovisiologia: autocosmovisão.
60. Curso Intermissivo: CI; Intermissiologia.
61. Dejaísmo projetivo.
62. Desassediologia: desassédio; desassedialidade; autodesassedialidade.
63. Desassim: desassimilação simpática de energias conscienciais.
64. Descoincidenciologia: descoincidência vígil; Holossomatologia.
65. Descrenciologia: princípio da descrença.
66. Despertologia: desperticidade; desassedialidade permanente total.
67. Dessomatologia.
68. Dicionário cerebral analógico.
69. Dicionário cerebral antonímico.
70. Dicionário cerebral poliglótico.
71. Dicionário cerebral sinonímico.
72. Dimensão energética: dimener.
73. Dragona parapsíquica.
74. Duplologia: duplismo pessoal; duplista.
75. Ectoplastia: ectoplasta; ectoplasma; Ectoplasmologia.
76. Egocarmologia.
77. Elongação extrafísica.
78. Encapsulamentos conscienciais.
79. Encontro antecipatório.
80. Energossomatologia: energossoma; Holochacrologia; ECs.
81. Entrelinhamento intelectivo.
82. Entrevistador preliminar: Serenologia.
83. Epiconologia: epicentrismo consciencial; epicon (Conscienciológico).
84. Equipe extrafísica: equipex.
85. Erudiciologia orismológica.
86. Esplenicochacrologia: esplenicochacra pessoal; Energossomatologia.
87. Estado de animação suspensa.
88. Estado vibracional: EV.
89. Euforia intrafísica: euforin.
90. Evoluciologia: evoluciólogo.
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91. Experiência da quase-morte: EQM.
92. Experimentologia.
93. Exteriorização da motricidade.
94. Exteriorização das energias conscienciais.
95. Exteriorização da sensibilidade.
96. Extrapolacionismo parapsíquico.
97. Extraproéxis: bicos; infiltração cosmoética; paratarefas laterais.
98. Falsa chegada: parafenômeno.
99. Ficha evolutiva pessoal: FEP.
100. Fôrma holopensênica.
101. Ginossomatologia.
102. Grupocarmologia.
103. Heteroscopia projetiva.
104. Higiene consciencial.
105. Holobiografologia.
106. Holocarmologia.
107. Holofilosofia.
108. Holomaturologia.
109. Holorgasmologia: holorgasmo; Sexossomatologia.
110. Holorressomatologia.
111. Holossomatologia.
112. Holotecologia: Holoteca; Megacentro Cultural Holoteca.
113. Homeostaticologia.
114. Identidade extra: Intermissiologia; Holobiografologia.
115. Identificação seriexológica.
116. Impactoterapia cosmoética.
117. Imperturbabilidade.
118. Infocomunicologia.
119. Inteligência evolutiva: IE.
120. Interassistenciologia: interassistencialidade; interassistência consciencial.
121. Intermissiologia: intermissão pessoal; análise.
122. Interprisiologia: interprisão grupocármica.
123. Intrafisicologia.
124. Invexologia: Invexometria; inversão existencial; invéxis; invexograma; invexômetra; ASSINVÉXIS.
125. Irrompimento do psicossoma.
126. Iscagem interconsciencial: interassistencialidade.
127. Jubileu evolutivo.
128. Local de poder.
129. Macrossomatologia: macrossoma; macrossômata.
130. Marca parapsíquica: parafenômeno.
131. Materpensene interassistencial.
132. Materpensenologia: materpensene pessoal.
133. Maximoréxis.
134. Maxiproéxis.
135. Megacompléxis.
136. Megacons.
137. Megaeuforização: Energossomatologia.
138. Megafocologia: megafoco pessoal ininterrupto.
139. Megagesconologia: megagescon pessoal.
140. Megassinal personalíssimo.
141. Megatrafor pessoal: Megatraforologia.
142. Meia-materialização.
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Mentalsomatologia: Mentalsomática; mentalsoma.
Minipeça autoconsciente: Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Mnemossomatologia.
Monólogo psicofônico: parafenômeno.
Moratoriologia: moratória existencial; moréxis.
Morfopensenologia: criação de morfopensenes.
Multidimensiologia: multidimensionalidade consciencial.
Multimaximoréxis: o quarto tempo evolutivo.
Mutante extrafísico.
Neoverponologia.
Ofiexologia: Ofiexometria; ofiexômetra; ofiexista; ofiex; oficina extrafísica.
Olorização: Parafenomenologia.
Omissuper: omissão superavitária.
Ortopensenologia: ortopensenidade pessoal.
Pangrafia.
Paraassepsiologia.
Parabiologia.
Parabotânica.
Paracerebrologia: paracérebro.
Paracicatrização.
Paracirurgia.
Paraclinicologia.
Paracomatose.
Paracronologia.
Parademografia.
Paradigma consciencial.
Paradiplomaciologia: paradiplomacia.
Paradireitologia: paradireito.
Paraeumatia.
Parafenomenologia.
Parafisiologia.
Parafôrma holopensênica.
Parageneticologia: Paragenética.
Parageografologia.
Para-Hemostasia.
Para-Historiologia: Para-Historiografia; Para-Historiografologia.
Paramicrochip.
Paranatomia.
Paranestesiologia.
Paraneurologia.
Parapatologia.
Parapedagogiologia.
Parapercepciologia: Extrafisicologia.
Parapersonalidade psicossomática.
Paraprocedenciologia: paraprocedência pessoal.
Paraprofilaxiologia.
Pararrastão.
Pararregeneraciologia.
Parassemiologia.
Parassinapsologia pessoal.
Parassociologia.
Paratecnologia.
Parateleportação: parafenômeno.
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196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

Paraterapeuticologia.
Paravisitologia: paravisita.
Parexcursão interplanetária: Curso Intermissivo Pré-ressomático.
Perfilologia.
Personalidade consecutiva: Seriexologia.
Planejamentarium.
Policarmologia: policarma; policarmalidade.
Politicologia: democracia pura; meritocracia; Parapoliticologia.
Porão consciencial.
Pós-compléxis.
Precogniciologia: precognição; autoprecognição.
Pré-intermissivista.
Pré-mãe: Pré-Maternologia.
Pré-perdão assistencial.
Prescindência das mãos.
Presenciologia: presencialidade pessoal; força presencial.
Prévia autorrevezamental.
Previsão da autossobrevida.
Primado evolutivo.
Primavera energética: primener.
Primeiro discernimento.
Primopensene: Pensenologia.
Primoponente.
Proexologia: proexograma; proexômetra; proexista.
Projeção de consciência contínua: PCC.
Projeção do adeus.
Projeção sonora.
Projeciocriticologia.
Projeciologia: projeção consciencial; projetabilidade lúcida; PL; Projeciografia.
Projecioterapia.
Prospectivologia: autoprecognições.
Proto-Estado Mundial: Governologia; Politicologia; Sociologia.
Psicofonia.
Psicofonia projetiva.
Psicografia.
Psicometria.
Psicossomatologia.
Recexologia: reciclagem existencial; recéxis; reciclagem intraconsciencial; recin.
Retrossenha.
Reurbanização extrafísica: reurbex; Homo sapiens reurbanisatus; Pararreurbano-

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Reurbanização intrafísica: reurbin; Reurbanologia.
Sanpaku.
Semiconsciexiologia: semiconsciexialidade; semiconsciex.
Serenologia: Serenão; Serenarium.
Sexossomatologia.
Sinalética parapsíquica.
Soltura energossomática: Energossomatologia.
Soltura mentalsomática: Mentalsomatologia.
Soltura psicossomática: Psicossomatologia.
Somatologia.
Subcerebrologia: lavagens subcerebrais.
Superdotação consciencial: Mentalsomatologia.

logia.
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248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Taquirritmologia.
Taristicologia: tarefa do esclarecimento; tares.
Telebiotipologia.
Teleguiamento autocrítico.
Tenepessologia: tenepessômetra; tarefa energética pessoal; tenepes; tenepessista.
Traforologia: traço-força; trafor; trafar; trafal.
Transmigraciologia extrafísica.
Triatletismo consciencial.
Tridotalidade consciencial.
Triscagem (efeitos físicos).
Verbaciologia.
Verponologia: verponogenia; verpon; verdade relativa de ponta.
Verponômetra.
Vidência facial.
Vinculologia: voluntariado conscienciológico; Maxiproexologia.
Visão panorâmica.
Volitação extrafísica: volitex; Extrafisicologia; Intermissiologia; Projeciologia.
Voluntariologia: voluntariado; voluntário conscienciológico.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 autovinculação cognopolitana, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
04. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
09. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
11. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
15. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.

A AUTOVINCULAÇÃO COGNOPOLITANA TRAZ EXTENSAS
E MULTIFACETADAS VANTAGENS PARA A CONSCIN LÚCIDA EMPENHADA NA CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS,
EM FUNÇÃO DO HOLOPENSENE MEGAPROEXOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a inteligência da autovinculação
cognopolitana? Tal desafio evolutivo avançado diz respeito a você?
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AUTOVÍNCULO TENEPESSÍSTICO
(TENEPESSOLOGIA)

VITALÍCIO

I. Conformática
Definologia. O autovínculo tenepessístico vitalício é a conexão permanente estabelecida
entre a conscin autolúcida (minipeça humana) e o amparo extrafísico de função, em consonância
com o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, a partir da aplicação da técnica da tarefa energética pessoal (tenepes), diariamente, de modo ininterrupto, pelo restante da vida intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo vínculo vem do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; atilho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Apareceu no Século XVII. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo vitalício procede também do idioma Latim,
vitalis, “concernente à vida; de vida”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoconexão tenepessista perene. 2. Autovinculação tenepessística
permanente. 3. Ligação pessoal contínua com a prática tenepessística. 4. Liame pessoal incessante com a técnica da tenepes.
Neologia. As 3 expressões compostas autovínculo tenepessístico vitalício, autovínculo
tenepessístico vitalício básico e autovínculo tenepessístico vitalício avançado são neologismos
técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Condição do não-tenepessista. 2. Paralização da prática da tenepes.
3. Autovínculo tenepessístico efêmero. 4. Vínculação tenepessológica temporária. 5. Vínculo
passageiro da prática da tenepes.
Estrangeirismologia: o compromisso lifetime tenepessístico; o continuum das práticas
diárias da tenepes; o Tenepessarium; o upgrade holopensênico em decorrência do exercício tenepessológico regular; a construção do background tenepessístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da interassistencialidade.
Ortopensatologia: –“Vínculos. O mais inteligente é exaltar os vínculos interconscienciais no combate aos prejuízos evolutivos, significando estes, na maioria dos casos, graves interprisões grupocármicas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; os vínculos
pensênicos; a liga holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o autesforço na criação e preservação diária
de holopensene harmônico pró-tenepes.
Fatologia: o autovínculo tenepessístico vitalício; a prática da tenepes pelo restante da vida humana; o caminho de abnegação sem volta; o empreendimento libertário sem retorno; a tenepes enquanto compromisso prioritário do intermissivista ressomado; a intercooperação; a continuidade da prática da tenepes nas inevitáveis viagens da vida humana; a conciliação dos interesses pessoais visando o interesse evolutivo maior; o grau de autodisponibilidade em prol da inter-
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assistencialidade tenepessística; o autocomprometimento com os resultados coletivos; o revigoramento dos retrovínculos; o nexo mentalsomático; os acertos grupocármicos; o Manual da Tenepes; o autesforço da conscin lúcida além das práticas da tenepes; o caminho no rumo da ofiex
pessoal.
Parafatologia: o paravínculo tenepessístico; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal do assistente; a assim; a desassim; o domínio bioenergético holossomático; o encapsulamento parassanitário do tenepessista; a blindagem
da base intrafísica; a conquista da autoconfiança parapsíquica; o apoio extrafísico; as pré-vinculações conscienciais multiexistenciais; o resgate na holomemória da empatia e afinidade multiexistencial; a tenepes enquanto quarta força prioritária da conscin lúcida; a união duradoura entre
o tenepessista e o amparo de função; a afinidade na relação com o amparador e as consciexes assistidas; o reconhecimento gratificante do senso de parafiliação à equipex assistencial; a assepsia
energética do ambiente extrafísico no local de trabalho tenepessológico; a parassustentabilidade
das equipes de amparadores extrafísicos (equipex); a autoformação da minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes–Centrais Extrafísicas; o sinergismo consciência-energia; o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução no tenepessismo; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo tenepes-autevolução; o sinergismo conscin tenepessista
entrosada–consciex amparadora de função; o sinergismo vínculo tenepessístico–amizade interconsciencial; o sinergismo autodisponibilidade assistencial–oportunidade evolutiva.
Principiologia: o princípio do vínculo evolutivo tenepessológico; o princípio do autexemplarismo; o princípio do maior esforço na interassistencialidade; o princípio da persistência
no bom empreendimento; os princípios evolutivos da afinidade e da empatia; o princípio da convivialidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: a interassistência enquanto cláusula pétrea do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes pessoal; a teoria da dinâmica evolutiva através da interassistencialidade; a teoria da multidimensionalidade; a teoria dos vínculos profissionais.
Tecnologia: a técnica da tenepes embasando o vínculo vitalício; a técnica dos contatos
diários; as técnicas diplomáticas de convivência diária; a técnica de viver multidimensionalmente; o exercício diário da técnica da passividade alerta; a técnica da coenergização cadenciada;
a técnica da conexão com as Centrais Extrafísicas; a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecido pela prática da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito reestruturador da tenepes na vida do praticante; o efeito positivo
acumulativo da tares exercida anonimamente; os efeitos da mutualidade interassistencial; o efeito do vínculo cosmoético bem constituído oportunizando a tares.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses assistenciais pela prática diária do tenepessismo; as neossinapses necessárias à interação multidimensional.
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Ciclologia: o ciclo contínuo, diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo altruístico tenepessológico; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o autocentramento consciencial; a maturidade consciencial; o abertismo
consciencial; o comprometimento consciencial; a disponibilidade consciencial; o vínculo consciencial; a interdependência consciencial.
Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista-assistido; o binômio (dupla) tenepessista-amparador; o binômio vinculo-interconfiança; o binômio recebimento-retribuição; o binômio
fundamental Vinculologia-Tenepessologia; o binômio dinâmico minipeça–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o binômio tenepes-ofiex; o binômio dedicação-progresso; o binômio assepsia das emoções–bom-humor do praticante.
Interaciologia: a interação autoconfiança sadia–amparabilidade; a interação conscin-consciex; a interação assistencialidade-autevolutividade; a interação autoincorruptibilidade-tenepes.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo vínculo profissional–vínculo
assistencial; o crescendo evolutivo do autoparapsiquismo na tenepes; o crescendo vínculo-paravínculo; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio vínculo empregatício–vínculo consciencial–vínculo tenepessístico; o trinômio (trio) amparador-tenepessista-assistido; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida.
Polinomiologia: o polinômio amparador-assistente-assediador-assistido; o polinômio
interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio pontualidade-comprometimento-disponibilidade-regularidade; o polinômio estado vibracional–arco
voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo paraconexão
assistencial / paraconexão assediadora; o antagonismo passividade passiva / passividade alerta.
Paradoxologia: o paradoxo de a assistência poder ocorrer sem a percepção do assistente; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o individualismo intrafísico do praticante da tenepes atuar dentro de grupalidade interdimensional.
Politicologia: a tenepessocracia; a parademocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a energossomaticocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Tenepessologia; a lei da megafraternidade
evolutiva nos ambientes tenepessísticos; a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei da
vinculação empática pela evolução consciencial.
Filiologia: a tenepessofilia; a conscienciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a fraternofilia; a interassistenciofilia; a ortopensenofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a compromissofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome do desperdício de oportunidades; a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização existencial.
Maniologia: a mania de querer “tirar o corpo fora” do compromisso assistencial.
Mitologia: o mito da conquista sem esforço; a eliminação dos mitos religiosos; o mito
da superioridade do assistente.
Holotecologia: a tenepessoteca; a interassistencioteca; a ofiexoteca; a cosmoeticoteca;
a evolucioteca; a convivioteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Vinculologia; a Paravinculologia; a Amparologia; a Pré-Intermissiologia; a Parafenomenologia; a Ofiexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional 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 tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovínculo tenepessístico vitalício básico = o liame interconsciencial
amparador-assistente, nos 3 primeiros anos da prática da tenepes; autovínculo tenepessístico vitalício avançado = o liame interconsciencial amparador extrafísico–tenepessista veterano, autodisponível 24 horas cotidianas, a caminho da ofiex.
Culturologia: a cultura tenepessológica; a cultura assistenciológica; a cultura da Autopercepciologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da
Autoproexologia; a cultura da Despertologia; a paracultura da Ofiexologia.
Tabelologia. À luz da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 confrontações entre o vínculo empregatício e o vínculo tenepessístico vitalício:
Tabela – Confronto Vínculo Empregatício / Vínculo Tenepessístico
Nos

Vínculo Empregatício

Vínculo Tenepessístico Vitalício

1.

Contratação formal

Vinculação voluntária

2.

Gratificação pecuniária

Gratificação evolutiva

3.

Leis trabalhistas

Código pessoal de cosmoética (CPC)

4.

Relação temporal

Relação vitalícia

5.

Rescisão contratual

Dedicação perene

6.

Subordinação ao empregador

Interação minipeça-maximecanismo

7.

Trabalhador intrafísico

Pião interdimensional
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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 autovínculo tenepessístico vitalício, indicados para a
expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
02. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Holopensene tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.
04. Incipiência tenepessística: Tenepessologia; Neutro.
05. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
06. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
09. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
11. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
12. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
13. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
14. Vínculo terapêutico: Interassistenciologia; Neutro.
15. Vintênio tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.

O VÍNCULO DE COMPROMISSO VITALÍCIO ASSUMIDO
JUNTO AO AMPARO EXTRAFÍSICO DA TENEPES QUALIFICA A CONSCIN PARA A FUNÇÃO DE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de tenepessista, possui vínculo de
dedicação perseverante e contínuo junto ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial?
Mantém-se autoconsciente de a tenepes ser responsabilidade voluntária regular, padronizada e definitiva para o restante da vida humana?
Bibliografia Específica:
1. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails;10
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 391 a 401.
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
1.702.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 11, 12, 16, 21 a 25, 27, 75 e 76.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 329 e 345.

A. F. C.
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AUTOVISÃO COLETIVA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovisão coletiva é a qualidade, condição, estado, característica, trafor
ou reação paradoxal da consciência lúcida, quando capaz de perceber e interpretar a realidade ou
a pararrealidade na perspectiva mais macro ou panorâmica possível, objetivando a melhoria da
qualidade de vida das demais consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo visão vem do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Surgiu no
Século XIII. O vocábulo coletivo deriva do idioma Francês, colectif, e este do idioma Latim, collectivus, “que agrupa, que junta”, de colligere, “reunir; juntar; apanhar”. Apareceu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Autovisão pluralizante. 2. Enfoque panorâmico. 3. Abordagem
abrangente onidirecional. 4. Omnivisão interassistencial onipessoal. 5. Holanálise.
Neologia. As 3 expressões compostas autovisão coletiva, autovisão coletiva mínima
e autovisão coletiva máxima são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Autovisão egoica. 2. Monovisão restrita. 3. Enfoque específico.
4. Abordagem pontual. 5. Cosmossíntese.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o lato sensu das realidades.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da macropensenidade; a megapensenidade; a holopensenidade; a enciclopensenidade; a omnipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a autovisão coletiva; a visão acima da cúpula e do zimbório; a omnivisão
mentalsomática; a atenção multifocal; a megassociação de verpons; os neopatamares libertários;
a centrifugação da pessoa para a coletividade; a vanguarda autoconsciencial; a visão macro;
o cosmorama; a cosmovisão; a cosmificação da consciência; a força presencial; a megaeutimia;
a megaconcepção; a supranacionalidade; o internacionalismo; a postura antiporão consciencial;
o tratado; a enciclopédia; a holanálise; a holocarmalidade; o cosmograma.
Parafatologia: a autolucidez pluridimensional; a vivência do fenômeno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoconsciência.
Enumerologia: a multiculturalidade; a multidisciplinaridade; a multidimensionalidade;
a multitemporalidade; a multiexistencialidade; a holomemorialidade; a holocarmalidade.
Binomiologia: o binômio consciência-Cosmos; o binômio individualismo-coletivismo.
Interaciologia: a interação cidadão-povo.
Antagonismologia: o antagonismo cume / base; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo todo / parte.
Politicologia: a democracia direta; a cosmocracia.
Filiologia: a neofilia; a cosmofilia.
Holotecologia: a cosmoteca; a experimentoteca.
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Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmossofia; a Panoticologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmopensenologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Holofilosofia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia; a Enciclopediologia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade forte; a conscin atacadista; a pessoa polarizadora; a consciência-locomotiva; o ser interassistencial; a pessoa de holoperfil policármico; o ser desperto;
a semiconsciex.
Masculinologia: o homem de ação; o empreendedor; o administrador; o gestor; o profissional competente; o epicon lúcido; o agitador de ideias; o formador de opinião; o jornalista;
o promotor cultural; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o reeducador; o escritor; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proexólogo; o verbetólogo; o teleguiado autocrítico; o perito evolutivo; o evoluciólogo.
Femininologia: a mulher de ação; a empreendedora; a administradora; a gestora; a profissional competente; a epicon lúcida; a agitadora de ideias; a formadora de opinião; a jornalista;
a promotora cultural; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga;
a consciencióloga; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proexóloga; a verbetóloga; a teleguiada autocrítica; a perita evolutiva; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovisão coletiva mínima = a abordagem interassistencial pessoal do
epicon, homem ou mulher; autovisão coletiva máxima = a abordagem interassistencial pessoal do
Serenão ou Serenona.
Culturologia: o multiculturalismo; a Multiculturologia.
Caracterologia. Dentro do universo da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de consciências, conscins e consciexes, homens e mulheres, das quais se
espera racionalmente a autovisão coletiva, competente e eficaz, no desempenho de funções em favor da Humanidade:
01. Cosmoconscienciologista: a omnivisão possível da cosmoconsciência.
02. Demógrafo: o técnico no estudo da população específica dentro da Demografia.
03. Embaixador: a representação da população do país da Diplomacia.
04. Enciclopedista: o verbetólogo, homem ou mulher, da Enciclopediologia.
05. Evoluciólogo: o Homo sapiens evolutiologus da Evoluciologia.
06. Executivo: o onicompetente CEO da Conscienciocentrologia.
07. Governante: o Presidente da República ou o Governador do Estado da Politicologia.
08. Industrial: o tycoon ou o acionista majoritário da Indústria.
09. Jornalista: o comunicólogo ou o entrevistador internacional das mídias ou da Comunicologia.
10. Líder: a visão fraterna exposta teaticamente à multidão pela Liderança.
11. Macroeconomista: o técnico do enriquecimento das Nações do Capitalismo Moderno.
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12. Maxiproexista: o responsável por programação existencial em grupo da Proexologia.
13. Ministro: a busca da confluência dos interesses de todos no segmento do Estado-Nação.
14. Serenão: o Homo sapiens serenissimus da Serenologia.
15. Sociólogo: a abordagem abrangente, além das etnias, dentro da Sociologia ou da
Cosmometria.
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 autovisão coletiva, 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. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
07. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
10. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOVISÃO COLETIVA, QUANDO VIVIDA LÚCIDA
E TEATICAMENTE PELO INTERMISSIVISTA, HOMEM OU
MULHER, POTENCIALIZA A DINAMIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERASSISTENCIAIS DA TARES NA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você desempenha trabalho com a responsabilidade da vivência da autovisão coletiva? Em qual área de manifestação?
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AUTOVITIMIZAÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovitimização é o ato ou efeito de a pessoa vitimizar-se, queixar-se ou
depreciar-se conscientemente com rebaixamento da autestima e do amor próprio.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo vítima vem do idioma Latim, victima, “vítima; homem ou animal
que está para ser imolado”. Surgiu em 1572. O verbo vitimar, do idioma Latim, victimare, apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autodepreciação. 2. Autodesvalorização. 3. Autopunição. 4. Autocastração. 5. Autoimolação.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautovitimização e maxiautovitimização são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Antivitimização. 2. Heterovitimização. 3. Heterodepreciação.
4. Heterodesvalorização. 5. Heteropunição.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a autovitimização; a autovitimização primária; a dor moral; a falta de amor
próprio; a obediência cega; a baixa autestima; o rebaixamento do autoconceito; a autopiedade;
a autocompaixão; a autocomplacência; a autoindulgência; a autocondescendência; a autodesvalorização; a autodepreciação; a autocastração; a autacusação; a autopunição rotineira; a autotomia;
as automutilações; as autamputações; as autolesões; o sentimento de desvalia pessoal; as manhas;
as lamúrias intermináveis; as queixas; a querimônia; a quizília; o celibato; a vasectomia (deferentectomia); a salpingectomia; o eunuquismo; o coitadismo; o suicídio.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Trinomiologia: o trinômio derrotismo-catastrofismo-baratroferismo.
Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância; o antagonismo cidadão confiante / cidadão ressentido; o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça interassistencial.
Politicologia: a genuflexocracia.
Fobiologia: a autodisciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Maniologia: a nosomania.
Holotecologia: a psicopaticoteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Psicopatologia; a Autenganologia; a Autovitimologia; a Perdologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vitimizável; a pseudovítima; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o algoz de si mesmo; o autocastrado; o celibatário; o vasectomizado;
o personagem Uncle Tom; o cabisbaixo; o coitadinho; o quase imolado; o quase suicida; o bobo-da-corte; o queixoso; o manhoso; o bebezão; o chorão; o choramingão; o reclamão; o autocomplacente; o autoindulgente; o autovitimizado.
Femininologia: a personagem Penélope; a personagem Amélia; a solteirona; a cabisbaixa; a coitadinha; a quase suicida; a poliqueixosa; a manhosa; a bebezona; a chorona; a choramingona; a reclamona; a autocomplacente; a autoindulgente; a autovitimizada.
Hominologia: o Homo sapiens autovictimatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautovitimização = a condição pessoal de lamúria permanente ao fim
do relacionamento interpessoal ou do matrimônio (Duplologia); maxiautovitimização = a condição pessoal da queixa generalizada e cronicificada quanto a todos os componentes do próprio
círculo de relações sociais (Sociologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovitimização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
08. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
09. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
10. Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
11. Espera inútil: Experimentologia; Nosográfico.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
14. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
15. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

O ATO DA AUTOVITIMIZAÇÃO É COSMOETICAMENTE INCOMPATÍVEL COM A CONSCIN INTERMISSIVISTA, LÚCIDA
E INCUMBIDA DA CONSECUÇÃO DE ALGUMA CATEGORIA
DE PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL OU DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, na vida adulta, ainda emprega, de algum modo, o recurso espúrio
da autovitimização? Alguma pessoa pode viver em paz, intimamente, ao mesmo tempo com a autovitimização e o amparador extrafísico?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
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Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 216 e 499.
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
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AUTOVIVÊNCIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência é o fato de a conscin desfrutar da existência humana, o processo pessoal de se viver no soma, o corpo-fole, por meio da manifestação ou sensação pessoal de
vitalidade temporária nesta dimensão intrafísica ou troposférica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra vivência vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autovivenciamento. 2. Experiência humana pessoal. 3. Prática existencial intrafísica. 4. Experimentação intrafísica. 5. Técnica de viver.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo vivência:
autoparavivência; autovivência; multivivência; omnivivênvia; paravivência; revivência; revivenciar; vivencial; vivenciamento; vivenciar.
Neologia. As duas expressões compostas autovivência básica e autovivência evoluída
são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Experiência extrafísica pessoal. 2. Prática projetiva lúcida. 3. Experimentação extrafísica.
Estrangeirismologia: o regnum hominis; o acid test da autovivência; as performances
da conscin.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão humana.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autovivência, a holoverdade. Retrovivências sabotam neovivências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde somática.
Fatologia: a autovivência; a vivência trancada no corpo humano; a vivência pessoal
(VP); os registros das autovivências; as autovivências sinérgicas grupais; as autovivências a 2; as
autovivências lúcidas cosmoéticas; as autovivências autoincorruptoras; as autovivências pelos
ideais evolutivos; a autovivência da cotidianidade diuturna; as técnicas das autovivências; as autovivências avançadas do cognopolita, homem ou mulher; a autovivência coerente revalidando
a verbação; a autovivência da maxiproéxis; as provas pessoais das autovivências; as autanálises
teáticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autovivências
parapsíquicas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autovivências holossomáticas;
a autoparavivência multidimensional; a autoparavivência na condição da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Enumerologia: as autovivências conscienciológicas teáticas; as autovivências do vínculo consciencial; a autovivência da inteligência evolutiva (IE); a autovivência da invéxis; a autovivência da tenepes; a autovivência da ofiex; a autovivência da desperticidade.
Binomiologia: o binômio consciência-Cosmos; o binômio autestima-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autorganização-detalhismo-exaustividade.
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Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo verborragia / autorrealização.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a ressomatoteca; a somatoteca; a egoteca; a experimentoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Teaticologia; a Evoluciologia; a Verbaciologia; a Descrenciologia.
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 autovivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência básica = a experiência pessoal, direta, intrafísica, da conscin pré-serenona vulgar; autovivência evoluída = a experiência pessoal, direta, extrafísica, expandida, da conscin lúcida projetada, inclusive no universo da proéxis pessoal.
Descrenciologia. O princípio da descrença é a exortação à conscin lúcida das autovivências por meio das autopesquisas teáticas, ininterruptas, nos contextos da Descrenciologia e da
Evoluciologia.
Alicerce. Dentro do âmbito da Evoluciologia, a autovivência humana é o alicerce da evolução consciencial e pode ser classificada em 4 categorias, aqui dispostas nesta ordem alfabética:
1. Dinamismo. Dinâmica ou inativa.
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2. Disciplina. Disciplinada ou desorganizada.
3. Hiperacuidade. Lúcida ou obtusa.
4. Parapsiquismo. Com ou sem o parapsiquismo consciente.
Experienciologia. Pela Intrafisicologia, a vida humana da consciência ressomada lúcida
– a conscin – determina a vivência de, pelo menos, estas 10 experiências intrafísicas, não específicas dos seres extrafísicos – as consciexes –, aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Comércio: as aquisições da sustentabilidade pessoal (as compras, as vendas).
02. Convívio: o convívio direto, imposto e continuado (a dupla evolutiva, o emprego).
03. Dor: o ferimento (o trauma, o acidente, a mutilação).
04. Economia: a coexistência com bens terrestres (a pobreza, a fortuna).
05. ECs: o emprego compulsório e contínuo de energias conscienciais animalizadas ou
grosseiras (a fome, a sede, o sexo).
06. Envelhecimento: a piora gradativa das automanifestações físicas (as pernas, as articulações, os joelhos).
07. Lucidez: a instabilidade ou alternância biológica das faculdades mentais (a vigilância, o sono, o onirismo).
08. Máquina: o fole biológico do corpo humano, ginossoma ou androssoma (o coração,
os pulmões).
09. Objetos: os instrumentos primitivos indispensáveis às autopensenizações (o soma,
as vestes).
10. Prisão: a prisão restringidora do corpo humano (a criança, o geronte).
Realidades. Sob a ótica da Extrafisicologia, a vida extrafísica da consciência dessomada
lúcida – a consciex – exige manter o autodiscernimento excluindo, pelo menos, estas 10 realidades intrafísicas específicas, próprias dos seres humanos – as conscins –, aqui dispostas na ordem
alfabética:
01. Alimentos: a fome, a sustentação da Bioquímica Humana (Gastrossomatologia).
02. Armas: os instrumentos de defesa e dessoma (binômio polícia-belicismo).
03. Casamento: a dupla evolutiva, a constituição da família nuclear (Socin).
04. Dinheiro: o valor de troca do trabalho pessoal (Economia).
05. Respiração: a inalação compulsória ininterrupta de oxigênio (Ecologia).
06. Roupas: a embalagem social do corpo humano (visual pessoal).
07. Sede: a necessidade de manutenção da água predominante no soma (hidratação).
08. Sexo: o emprego do soma e dos instintos básicos (binômio afetividade-sexualidade).
09. Sono: o período de inconsciência periódica (estados alterados da consciência).
10. Trabalho: a carreira profissional inevitável (empreendedorismo).
Distúrbios. Na análise da Psicossomatologia, a Parapatologia do Psicossoma acarreta
maiores distúrbios à consciência quando comparada à Patologia do Soma. Esta é efêmera. Aquela
é mais duradoura.
Manutenciologia. Conforme os princípios da Parageneticologia, a parapatologia do psicossoma sustenta em nível pior a paragenética pessoal. Esta mantém as tendências belicistas parapatológicas da conscin.
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 autovivência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
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Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
Chão: Intrafisicologia; Neutro.
Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

AS ENERGIAS CONSCIENCIAIS DO CARDIOCHACRA
FUNCIONAM E ATIVAM, O TEMPO TODO, O PARACORPO DOS DESEJOS (O PSICOSSOMA), O CORPO
HUMANO (O SOMA) E O MÚSCULO CARDÍACO.
Questionologia. Você tem autoconsciência plena do papel das autovivências nesta vida
intrafísica? Você se sente satisfeito com o próprio desempenho nas aplicações das energias conscienciais através do energossoma e do soma? Você emprega o estado vibracional com a frequência funcional desejável? Já alcançou as paravivências por intermédio da projetabilidade lúcida?
Bibliografia Específica:
01. 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 112 e 113.
02. 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 81, 124, 135, 203 e 217.
03. 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 57 e 219.
04. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 157, 178 e 542.
05. 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.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 48, 154, 194, 727 e 1.095.
06. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 33, 43, 47, 118, 131 e 168.
07. 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 28, 34, 48 e 103.
08. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 35.
09. 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; páginas 9, 382, 811 e 841.
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; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 73, 516, 551 e 728.
11. 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 10, 41, 46, 47 e 167.
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AUTOVIVÊNCIA DAS PRIORIDADES
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência das prioridades é a condição da identificação da realidade
mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo, em todos os
campos de atividade da conscin lúcida, objetivando a evolução consciencial, com a consecução
dinamizada da programação existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo vivência procede do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX. O vocábulo prioridade provém do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de prior, “o primeiro (na ordem
numeral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente;
antecedente; dianteiro; o mais avançado”, provavelmente através do idioma Francês, priorité.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autovivenciamento das priorizações evolutivas. 2. Autovivência
prioritária da proéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas autovivência das prioridades, autovivência das
prioridades precoces e autovivência das prioridades maduras são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Ignorância das autoprioridades evolutivas. 2. Autodisplicência evolutiva.
Estrangeirismologia: o Prioritarium; o in primo loco; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP) mantido atualizado no laptop; o upgrade autevolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pessoal na busca da evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações proexológicas; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensênica; a autopensenização atilada quanto à autoprioridade do minuto vivido.
Fatologia: a autovivência das prioridades; a autolucidez quanto às responsabilidades da
evolução consciencial; a colocação das autoprioridades à frente dos interesses e dos autesforços;
a proatividade no criar oportunidades de realização das autoprioridades; a divisão da grande prioridade em prioridades menores cotidianas; a distribuição espacial e temporal das miniprioridades
rumo ao alcance da megaprioridade; o autodesassédio perante as pseudoprioridades desviantes; as
recins necessárias ao autenfrentamento do prioritário; a coerência consciencial demonstrada pela
autovivência das prioridades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo na condição de primoprioridade para as conscins lúcidas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo megatrafor-materpensene-prioridades; o sinergismo
pessoal vontade-intenção; o sinergismo potencializador autevolutivo das ortoprioridades concretizadas.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio de viver evolutivamente; o princípio da primazia da interassistencialidade; o princípio popular “querer é poder”.
Codigologia: o código de prioridades pessoais; o refinamento do código pessoal de
Cosmoética (CPC) gerando o consequente realinhamento das autoprioridades evolutivas.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de manutenção do megafoco
evolutivo pessoal; a técnica de viver evolutivamente; a técnica de gerenciamento do tempo
pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais.
Efeitologia: os efeitos da recin na reformulação e reordenamento das autoprioridades;
o efeito da interassistencialidade prioritária; os efeitos do livre arbítrio no preenchimento da
agenda pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses trazendo neoprioridades pessoais e descartando
prioridades tornadas anacrônicas.
Ciclologia: o ciclo priorização-repriorização; o ciclo definir-planejar-implementar-revisar.
Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades;
o binômio relevância-premência; o binômio tenacidade-praticidade; o binômio postergação-retrabalho.
Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal
(autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade).
Crescendologia: o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos diários–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio prioridades
corporais–prioridades afetivas–prioridades intelectuais; o trinômio prioridades subcerebrais–
–prioridades cerebrais–prioridades paracerebrais; o trinômio prioridades egocármicas–prioridades grupocármicas–prioridades policármicas; o trinômio prioridades de curto prazo–prioridades de médio prazo–prioridades de longo prazo; o trinômio euforin-primener-cipriene.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio definição-planejamento-consecução-persistência; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo prioridade teática / prioridade teórica; o antagonismo prioridade atendida / prioridade esquecida; o antagonismo autoprioridade realística / autoprioridade fantasiosa; o antagonismo autovivência das prioridades / autofrustração consciencial; o antagonismo tarefa de alta prioridade / tarefa de baixa prioridade.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço aplicada à avaliação do saldo evolutivo de cada autovivência.
Filiologia: a priorofilia; a neofilia; a laborfilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a priorização errônea da adrenalina na síndrome da urgência; a priorização do irrelevante na síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da falta de tempo.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia;
a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autorrecexologia; a Autoprofilaxiologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os amigos construtivos.
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 prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência das prioridades precoces = a desenvolvida pela conscin jovem, moça ou rapaz, aplicado ao exemplarismo da inversão existencial (invéxis); autovivência
das prioridades maduras = a desenvolvida pela conscin a partir da meia-idade física.
Culturologia: a cultura das priorizações evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovivência das prioridades, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
07. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
08. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
12. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
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13. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
14. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
15. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

NO UNIVERSO DOS AUTESFORÇOS DA CONSCIN LÚCIDA,
A AUTOVIVÊNCIA DAS PRIORIDADES EVOLUTIVAS RECEBE ATENÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS CAMPOS DOS
TRABALHOS DIUTURNOS OBJETIVANDO A AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza os autesforços? Você vive organizado
com as autovivências das prioridades?
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AUTOVIVÊNCIA EXPERIMENTAL
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência experimental é a experiência intrafísica da conscin capaz de
fornecer subsídios quanto às reais sensações, impressões e desempenhos extrafísicos vividos no
período da intermissão pré-ressomático.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra vivência vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, e esta de vivere, “viver; estar em vida”. Surgiu no Século XX. O termo experimental provém do mesmo idioma Latim, experimentalis, “experimental”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autovivência indireta. 2. Autovivência imitativa. 3. Autovivência
aproximada.
Neologia. As duas expressões compostas autovivência experimental baixa e autovivência experimental elevada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Autovivência real. 2. Autexperiência extrafísica.
Estrangeirismologia: o acid test da autovivência; as performances da conscin; o upgrade das autocomprovações; o selfscrutiny; o aparato sensorium; as linkagens técnicas; o upgrade
experimental.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da holossomaticidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os interpensenes; a interpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera pessoal; o holopensene potencializador do aprofundamento na autoconsciencialidade.
Fatologia: a autovivência experimental; o Parque Paratecnológico da Cognópolis;
o empenho no desenvolvimento e implantação de metodologias parapedagógicas; a viabilização
de oportunidades para autexperimentações evolutivas; o fornecimento de subsídios à aprendizagem teática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ambiente calculadamente planejado para a simulação de pararrealidades; as autorretrocognições intermissivas reexperienciadas; a participação presencial na Tertúlia Conscienciológica enquanto autovivência experimental de aula do Curso Intermissivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo conhecimentos
teóricos–vivência experimental; o sinergismo Fenomenologia-Parafenomenologia.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal; o princípio de contra fatos e parafatos não existirem argumentos
nem parargumentos; o princípio da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências lúcidas; o princípio da otimização autevolutiva por meio da autoconscientização multidimensional.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas aplicadas em experimentos individuais
e grupais.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas da abordagem inicial; as Tecnologias Intrafísicas inspiradas em Paratecnologias Assistenciais Intermissivas; as técnicas de Parapedagogiologia pautadas na autovivência experimental de conteúdos conscienciológicos.
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; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos didáticos da autovivência experimental na formação conscienciológica; os efeitos autevolutivos do aguçamento da curiosidade parapsíquica sadia; os efeitos das
vivências experimentais na elaboração de hipóteses de pesquisa.
Neossinapsologia: a aquisição e / ou recuperação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo de paravivências simuladas na intrafisicalidade; o ciclo análise experimental–dados empíricos–síntese experimental; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução.
Enumerologia: a pesquisa experimental; o método experimental; a simulação experimental; o campo experimental; a evidência experimental; o fato experimental; o conhecimento
experimental.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação CCCI-CCCE-Interlúdio.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformaticologia-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio autovivências experimentais–debates–reflexões–aprendizagem.
Antagonismologia: o antagonismo verborragia / autorrealização; o antagonismo teoria
/ prática.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a proexocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial na minimização das barreiras interdimensionais; as leis da Física restringindo a reprodução exata das vivências extrafísicas.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
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Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autovivenciologia; a Intrafisicologia;
a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Holomemoriologia; a Autocriticologia; a Autorretrocogniciologia.
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 autovivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência experimental baixa = a simulação intrafísica da experiência
em comunex baratrosférica; autovivência experimental elevada = a simulação intrafísica da entrevista com evoluciólogo extrafísico.
Culturologia: a cultura da Experimentologia; a cultura da Parapercepciologia Assistencial Cosmoética.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 categorias de pesquisas, impressões, sensações, vivências ou experiências intrafísicas capazes de demonstrar aproximações da vida intermissiva ou realidades extrafísicas à conscin pesquisadora:
1. Autovivência baratrosférica: a ação de andar no escuro portando lanterna com as
baterias gastas, permitindo apenas iluminação mínima.
2. Autovivência em comunex evoluída: o ato de caminhar em plena Natureza despoluída, recebendo banhos extrafísicos de energia.
3. Autovivência da entrevista com evoluciólogo extrafísico: o fato de a pessoa submeter-se à condição de conscin-cobaia no Curso da CONSCIUS, na Cognópolis em Foz do Iguaçu.
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4. Autovivência do Curso Intermissivo: as participações nas atividades do Acoplamentarium, Tertuliarium, Holoteca, laboratórios conscienciológicos e Cursos do CEAEC, durante determinada temporada, por exemplo, duas semanas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovivência experimental, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
06. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
09. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
10. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

AS AUTOVIVÊNCIAS EXPERIMENTAIS, AQUI EXEMPLIFICADAS, SÃO SIMULAÇÕES EFICAZES PARA A AUTOCOMPREENSÃO MAIOR DO PARAPSIQUISMO E DA VIDA MULTIDIMENSIONAL DA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por alguma autovivência experimental
objetivando o entendimento maior das vivências extrafísicas? De qual categoria?
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AUTOVIVÊNCIA HIPERAGUDIZADA
(MAXIMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência hiperagudizada é a condição existencial temporária, concebida e desempenhada pela conscin lúcida, a fim de extrapolar determinadas conquistas conscienciais, se possível, de imediato, empregando os máximos desempenhos pessoais, omniconjugados
intensamente de modo paroxístico, agudo, culminante e homeostático, em período de tempo definido.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O termo vivência procede do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX.
O segundo elemento de composição hiper, provém do idioma Grego, hyper, “acima; acima de;
sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Português, no
Século XVII. A palavra agudo deriva do idioma Latim, acutus, “agudo; penetrante; aguçado; sutil; destro”. Surgiu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Autovivência megadiscernidora. 2. Megavivência experimental.
Neologia. As 3 expressões compostas autovivência hiperagudizada, autovivência hiperagudizada conclusiva e autovivência hiperagudizada acrescentadora são neologismos técnicos
da Maximologia.
Antonimologia: 1. Amência consciencial. 2. Autovivência paranoica. 3. Surto psicótico.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; o acid
test da autovivência; as performances da conscin; o upgrade das autocomprovações; a personalidade strong-willed; o willpower; o check-list conscienciológico; a oportunidade de aceleração
evolutiva no timeline existencial; o insight providencial; o exame dos aftereffects da experiência
aguda sinalizando o nível da maturidade consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das experimentações evoluídas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maximologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a pensenosfera pessoal; a autopensenização hiperatilada.
Fatologia: a autovivência hiperagudizada; a conscin lúcida ainda na condição da inconquistabilidade autevolutiva; a hipersensibilização dos sentidos; a hiperatenção aos estímulos; a hiperapreensão dos detalhes; a hiperretenção na memória.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fato relevante de a autovivência hiperagudizada ser megadesassédio, megaconquista e megaexemplo parapsíquico; o acesso às Centrais Extrafísicas; a EQM;
o holorgasmo; a megaeuforização; a projeção lúcida à paraprocedência; a cosmoconsciência.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão
superavitária–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo
carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatrafor-materpensene-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos;
o sinergismo hiperacuidade sensorial–hiperlucidez parapsíquica.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC); a participação no
código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; o estímulo à implantação cotidiana da técnica de viver evolutivamente. O fato importante de somente se indicar a técnica da autovivência hiperagudizada a quem não se fez necessário, por exemplo, o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil e já alcança alto
nível de megaeuforização.
Voluntariologia: a atuação do voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento nos intermissivistas das próprias ideias inatas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da autorganização. Os laboratórios conscienciológicos oferecem autovivências agudizadas, porém, a conscin lúcida pode promover condições pessoais superiores
e mais eficazes de experimentação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos esclarecedores dos conteúdos incitadores às autorreflexões multidimensionais; o efeito Hulk; o efeito traumático da autovivência hiperagudizada incompreendida.
Neossinapsologia: a recaptura das paraneossinapses intermissivas.
Cicloclogia: o ciclo sementeira-colheita; a autoinserção no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o momento inquietante de risco à sobrevivência física (estado de alerta);
o momento instável da recepção de notícia impactante (choque emocional); o momento crítico da
decisão emergencial; o momento comovente da despedida final (dessoma; transmigração); o momento fugaz fenomênico do extrapolacionismo avançado; o momento heurístico da descoberta
pioneira (neoverpon); o momento extremo da dessoma ou ressoma (choque consciencial).
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade; a atenção ao binômio recebimento-retribuição; o binômio concentração-atenção; o binômio expansão-intensificação.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação hiperagudização-hipermemorização.
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Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo autodesafiador tenepes-ofiex; o crescendo euforin-euforex.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o entendimento do
trinômio direito-dever-renúncia.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo verborragia / autorrealização; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça; o antagonismo ousadia cosmoética / covardia evolutiva.
Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a demanda pela lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Maximologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Homeostaticologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Reeducaciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o 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 autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência hiperagudizada conclusiva = a autexperimentação da regeneração orgânica em bases macrossomáticas; autovivência hiperagudizada acrescentadora = a autexperimentação da interassistencialidade transcendente em curso na ofiex pessoal.
Culturologia: a Culturologia da Autexperimentologia.
Taxologia. Sob a ótica da Maximologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 conceitos evoluídos, adstritos à linguagem culta, técnica e experimental, alguns vocábulos sesquipedais, da Conscienciologia, capazes de explicitar melhor a realidade e a relevância das autovivências íntimas, quando hiperagudizadas e exaustivas, realidades ainda de difícil entendimento para
a conscin vulgar:
01. Autossinergismologia.
02. Cosmoconscienciologia.
03. Cosmovisiologia.
04. Enciclopedialidade.
05. Hiperacuidade.
06. Holoculturologia.
07. Homeostaticologia.
08. Macrossomatologia.
09. Maxipotencialização.
10. Megaacuraciologia.
11. Megaatributologia.
12. Megadiscernimentologia.
13. Megafocalização.
14. Megaparafenomenologia.
15. Megapensenologia.
16. Megataristicologia.
17. Megatraforologia.
18. Multiconcentraciologia.
19. Omniassistenciologia.
20. Omniconvergenciologia.
21. Omnissíntese.
22. Pancogniciologia.
23. Pangrafologia.
24. Paracerebrologia.
25. Paracoativação.
26. Paradireitologia.
27. Parapentatlologia.
28. Parapolimatia.
29. Paratecnologia.
30. 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 autovivência hiperagudizada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autovivência experimental: Autexperimentologia; Neutro.
Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
Maximização: Evoluciologia; Neutro.
Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOVIVÊNCIA HIPERAGUDIZADA CHANCELA, EM DEFINITIVO, A CONDIÇÃO DE MINIPEÇA DA CONSCIN LÚCIDA, INTEGRANDO O PARAVOLUNTARIADO DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL, INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ou pretende vivenciar experiências
hiperagudizadas? Com qual intenção?
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AUTOVIVÊNCIA MULTICULTURAL
(MULTICULTOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência multicultural é a experiência intrafísica de a conscin, homem ou mulher, desfrutar das características e perspectivas de várias culturas, com crenças, artes,
leis, moral e costumes diferentes, ampliando a mundividência pessoal e a capacidade de relativizar e extrair o melhor de cada estrutura social.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo vivência provém do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século
XX. O segundo elemento de composição multi é proveniente do mesmo idioma Latim, multus,
“muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. A palavra cultura deriva também do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar, tratar; venerar (no sentido
físico e moral)” e, por extensão, “civilização”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autexperiência multicultural. 2. Autovivência entre povos diversos.
3. Autovivência cosmopolita.
Neologia. As duas expressões compostas autovivência multicultural breve e autovivência multicultural prolongada são neologismos técnicos da Multiculturologia.
Antonimologia: 1. Autovivência interiorota. 2. Teoria multicultural. 3. Fechadismo
cultural.
Estrangeirismologia: as cerimônias religiosas ultrapassadas bar mitzvah, bat mitzvah
e yom kippur; a saudação da paz shalom, sempre atual; o upgrade de valores culturais; a vivência
full time da procura da cosmoética.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autocosmovisão.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A cultura
liberta. Cultura: bem-estar mentalsomático. Cultura: expansão consciencial. Confiemos nas autovivências.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos pertinentes ao tema:
1. “Cultura. A cultura enriquece a consciência, a vida e o seu destino”. “O cidadão
popular é o produto e a síntese da cultura da sua terra natal ou Nação onde é autóctone”.
2. “Vivência. A autocognição exige vivência”.
3. “Vivências. A boa conscin escritora não digita palavras, digita vivências”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Multiculturologia; o holopensene pessoal da
adaptação a ambientes inesperados; o holopensene da prioridade evolutiva; a refratariedade às
pressões holopensênicas patológicas; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da
interassistencialidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopenses; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da convivialidade.
Fatologia: a convivência junto a conscins de múltiplas nacionalidades, religiões, culturas
e idiomas; o contato com novas culturas; o aprendizado de idiomas diferentes; a convivialidade
multicultural; o convívio na infância com pai cristão e mãe judia em país muçulmano; as experiências em viagens de navios, cargueiros e / ou passageiros, a caminho da pátria de adoção; a vivência em campo de refugiados após fuga do país em revolução; a penúria nos primeiros anos em
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o novo país; as experiências em meio de povos com culturas diferentes; a adaptação em vários
países; as experiências levando ao abertismo consciencial; os acertos grupocármicos; a controvérsia religiosa; os dogmas religiosos científicos ou culturais; a emigração voluntária; a integração
com nova cultura; a ampliação do mentalsoma; o poliglotismo; o novo patamar evolutivo; o acúmulo de vivências; a autoridade vivencial; as diferenças entre a mesologia pregressa e a neomesologia; a comunicação não verbal vencendo a barreira da língua; os recondicionamentos verbais;
o aperfeiçoamento da vivência multicultural.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico atuante em todas as circunstâncias; o desenvolvimento do parapsiquismo; as paracicatrizes; as
amizades extrafísicas; a amizade multimilenar; a vivência da prática da tenepes; o trabalho com
as energias em grupo; a interassistencialidade; a bagagem holobiográfica pessoal compondo
o elenco interassistencial; o poliglotismo ampliando o rapport e a assistência na tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo conviviológico transfronteiriço; o sinergismo abertismo consciencial–flexibilidade experimental; o sinergismo convivência-aprendizado; o sinergismo experiência de vida–experiência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores morais e culturais.
Teoriologia: a teoria do convívio cosmoético; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da aprendizagem cultural; a teoria da intercompreensão consciencial cosmoética na
vivência multicultural; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado assistencial; o voluntariado gerando conviviopensenes; a desenvoltura do voluntário poliglota.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito potencializador do entendimento entre pessoas de outras etnias
e culturas; o efeito da megafraternidade na autovivência multicultural; o efeito do abertismo
consciencial; o efeito das autovivências na ampliação do mundo pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapes derivadas das vivências multiculturais; as neossinapses evolutivas derivadas do abertismo consciencial.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo evolutivo das relações cármicas;
o ciclo retrocultura-paracultura-neocultura; o ciclo encontro-convívio-despedida.
Binomiologia: o binômio cultura-tradição; o binômio vivência-conhecimento; o binômio admiração-discordância; o binômio idioma nativo–idioma estrangeiro; o binômio emigração-imigração; o binômio neopatamar-neodesafio.
Interaciologia: a interação evolutiva da autovivência entre culturas diversas; a interação convergência-divergência entre nações amigas; a interação autovivência–convivência grupal–contatos culturais; a interação idioma nativo–idiomas estrangeiros.
Crescendologia: o crescendo pensar igual à “massa”–ter opinião própria; o crescendo
intercultural convivência fraterna–universalismo; o crescendo convivialidade-holoconvivialidade; o crescendo gratidão-compromentimento-lealdade; o crescendo analfabetismo-monoglotismo-poliglotismo; o crescendo cidadania nacional natalícia–cidadania universal vivenciada.
Trinomiologia: o trinômio viver-aprender-experimentar; o trinômio cultura-crendice-tradições; o trinômio cultura-ética-convívio; o trinômio vivência-aprendizagem-reciclagem;
o trinômio cultura-cultivo-civilização.
Antagonismologia: o antagonismo ignorância / cultura; o antagonismo teoria / vivência; o antagonismo monoglotismo / poliglotismo; o antagonismo fechadismo consciencial / aber-
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tismo consciencial; o antagonismo patopensene / ortopensene; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo sutil da libertação sem a separação entre os componentes
do grupo.
Legislogia: a lei do autodiscernimento da conscin no convívio multicultural; a lei da
grupalidade; a lei do maior esforço pessoal; as leis básicas da evolução.
Filiologia: a vivenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a abertismofilia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Maniologia: a religiomania; a etnomania.
Mitologia: o mito da independência absoluta; o mito da guerra justa; o mito do povo escolhido; o mito da terra prometida; o mito da perda da família; o mito de o multilinguismo conduzir a conflitos.
Holotecologia: a convivioteca; a culturoteca; a evolucioteca; a socioteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Multicultorologia; a Intrafisicologia; a Adaptaciologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Etnologia; a Experimentologia; a Poliglotismologia; a Interassistenciologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin neofílica; a conscin universalista; a conscin
multicultural; a personalidade adaptável; a conscin pacifista.
Masculinologia: o autodecisor; o conviviólogo; o exemplarista; o conviviologista;
o compassageiro evolutivo; o amparador intrafísico; o poliglota; o comunicólogo; o tenepessista;
o duplista; o duplólogo; o reciclante existencial; o evoluciente; o voluntário; o interassistenciólogo; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a convivióloga; a exemplarista; a conviviologista;
a compassageira evolutiva; a amparadora intrafísica; a poliglota; a comunicóloga; a tenepessista;
a duplista; a duplóloga; a reciclante existencial; a evoluciente; a voluntária; a interassistencióloga;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo
sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência multicultural breve = a vivenciada pela conscin em curto
tempo de contato com culturas diferentes; autovivência multicultural prolongada = a vivenciada
pela conscin por longo período de contato com culturas diferentes.
Culturologia: a autovivência multicultural; a eliminação dos preconceitos culturais;
a colheita da vivência cultural; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da Conviviologia; a Multiculturologia; as diferenças das formações culturais, étnicas e de nacionalidade enriquecendo a cultura pessoal.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis por exemplo, na ordem alfabética,
7 efeitos da autovivência multicultural:
1. Abertismo consciencial: o acolhimento crítico às neoideias.
2. Acertos grupocármico: as reconciliações remetendo à convivência sadia.
3. Adaptabilidade: o autempenho contínuo.
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4. Evolutividade: a autovivência teática da Cosmoética.
5. Holopensenidade sadia: a mudança do holopensene pessoal, qualificando a convivência.
6. Qualificação interassistencial: a oportunidade de interassistência avançada.
7. Senso teático: a aprendizagem do respeito às diferenças interpessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovivência multicultural, 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. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
04. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
05. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
08. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
09. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
10. Convivência prioritária: Conviviologia; Homeostático.
11. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
12. Diferenças culturais: Etologia; Neutro.
13. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
14. Nomadismo proexogênico: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A AUTOVIVÊNCIA MULTICULTURAL PROLONGADA IMUNIZA
A CONSCIN LÚCIDA CONTRA OS FANATISMOS E INTOLERÂNCIAS, FAVORECENDO O ABERTISMO CONSCIENCIAL,
DESPERTANDO O UNIVERSALISMO COSMOVISIOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já residiu por algum tempo ou permanentemente
em país estrangeiro? Reconhece a oportunidade evolutiva do contato multicultural?
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
464 e 1.709.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 120 e 155.

M. D. A.
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AUTOVIVÊNCIA PRÓ-OFIEX
(OFIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovivência pró-ofiex é o conjunto das ações diuturnas da conscin tenepessista, homem ou mulher, intencionalmente convergentes para a obtenção da oficina extrafísica,
interassistencial, pessoal, ainda nesta vida intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo vivência provém do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”,
particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX.
O prefixo pro vem do mesmo idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em
prol de”. A palavra oficina deriva também do idioma Latim, officina, “oficina; tenda; fábrica; manufatura”. Apareceu no Século XIV. O prefixo extra procede igualmente do idioma Latim, extra,
“na parte de fora; além de”. O vocábulo físico provém do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Posicionamento pró-ofiex. 2. Autesforços pró-ofiex.
Neologia. As 3 expressões compostas autovivência pró-ofiex, autovivência pró-ofiex feminina e autovivência pró-ofiex masculina são neologismos técnicos da Ofiexologia.
Antonimologia: 1. Vida sem interassistencialidade. 2. Vida sem tenepes.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; a performance da conscin tenepessista; o evolutionary pacemaker; o strong profile; a glasnost multidimensional; a pré-instalação
do Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o predomínio da autopensenização carregada no pen;
a autopensenização retilínea.
Fatologia: a autossustentação nos trabalhos libertários; a interassistencialidade; as gescons evoluídas; o preparo técnico intra e extraconsciencial para a vivência com a ofiex; a tenepes
monopolizando gradualmente a diuturnidade da conscin; a tenepes 24 horas; a Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); o Manual da Tenepes.
Parafatologia: a autovivência pró-ofiex; a Parajurisprudência da Paradireitologia atuante; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a base física tecnicamente preparada para os trabalhos assistenciais multidimensionais;
a ausência de bagulhos energéticos; a alcova energeticamente blindada; a residência pessoal alicerçando a conexão intrafísica da futura ofiex; o autocomprometimento multidimensional;
o acúmulo de paravivências; o epicentrismo consciencial; o desenvolvimento do tenepessismo;
a projetabilidade lúcida; a autossuficiência energética; o acesso à Central Extrafísica de Energia
(CEE); a grupalidade interconsciencial interdimensional; o caminho da instalação da parafôrma
holopensênica interassistencial; os extrapolacionismos parapsíquicos pessoais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo interdimensional;
o sinergismo força presencial da conscin tenepessista–força presencial do amparador extrafísico
de função; o sinergismo conscin-minipeça lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial em crescimento.
Principiologia: a lealdade aos princípios hauridos no Curso Intermissivo pré-ressomático; o princípio de se manter os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) em bases
multidimensionais.
Teoriologia: a teoria da recomposição das interprisões grupocármicas; a teoria da pararrealidade conscienciodimensional.
Tecnologia: as técnicas energossomáticas; as técnicas de autodesassedialidade; as paratécnicas interassistenciais; a técnica do tenepessismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da potencialização cosmoética da heterassistencialidade pessoal; os efeitos das práticas diárias da tenepes durante duas décadas.
Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade e as conexões interdimensionais.
Ciclologia: o ciclo dos extrapolacionismos parapsíquicos.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação mentalsoma da conscin tenepessista–mentalsoma do amparador extrafísico; a interação exitosa conscin-epicon–consciex-coepicon; a interação energética
intrafisicalidade-dimener-extrafisicalidade.
Crescendologia: o crescendo amparo esporádico–amparo de função; o crescendo primener-cipriene; o crescendo compléxis-moréxis-maximoréxis; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio intraconsciencial projetor-epicon-tenepessista; o trinômio tenepessista disciplina-empatia-entrosamento; o trinômio assistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo atrator de amparador / atrator de assediador.
Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o paradoxo enraizamento intrafísico–autexpansão cosmoconsciencial.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a meritocracia;
a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade evolutiva.
Filiologia: a conscienciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a tenepessoteca.
Interdisciplinologia: a Ofiexologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Tenepessologia; a Sociexologia; a Parageopoliticologia;
a Parassociologia; a Verbaciologia; a Autocriteriologia.
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 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 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 tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovivência pró-ofiex feminina = a da mulher tenepessista, inversora ou
reciclante; autovivência pró-ofiex masculina = a do homem tenepessista, inversor ou reciclante.
Culturologia: a Culturologia da Parapercepciologia Interassistencial; a cultura da meritocracia.
Caracterologia. Sob a ótica da Ofiexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
ações, posicionamentos ou autovivências básicas a favor da conquista da condição da oficina extrafísica pessoal por parte da conscin tenepessista, homem ou mulher, veterana:
01. Atitudes pró-amparador extrafísico: no caso, de função, no desenvolvimento da
tenepes.
02. Autoconscientização multidimensional (AM): a conquista máxima da projetabilidade lúcida (PL).
03. Autopensenização construtiva: o hábito intraconsciencial de não pensenizar negativamente das outras consciências.
04. Central Extrafísica de Energia (CEE): o acesso operativo, interassistencial, mesmo
esporádico.
05. Central Extrafísica da Fraternidade (CEF): o acesso operativo, interassistencial,
mesmo esporádico.
06. Código pessoal de Cosmoética: de alto nível de detalhismo quanto ao universo interassistencial.
07. Interassistencialidade: a convicção pessoal sobre a assistência interconsciencial na
marcha da evolução de todos.
08. Práticas diárias da tenepes: a ação mais relevante, em geral, perseverantemente,
durante duas décadas.
09. Projectarium: o emprego do local físico na condição oportuna de antecâmara intrafísica da ofiex.
10. Registro dos parafatos e parafenômenos: a análise multidimensional detalhista da
própria vida interassistencial e parapsíquica.
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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 autovivência pró-ofiex, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
07. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
08. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
09. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
11. Nanotecnologia pró-paz: Tecnologia; Homeostático.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

AS AUTOVIVÊNCIAS PRÓ-OFIEX PESSOAL CONSTITUEM
INTELIGENTE PROVIDÊNCIA EVOLUTIVA, PRIORITÁRIA,
PARA TODO PRATICANTE, HOMEM OU MULHER, DAS TAREFAS ENERGÉTICAS, PESSOAIS, INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Na condição de tenepessista, você, leitor ou leitora, já busca vivenciar
ações perseverantes pró-ofiex pessoal? Desde quando?
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AUTOVOLICIOMETRIA
(VOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autovoliciometria é o ato ou efeito de a consciência medir, avaliar ou determinar a extensão, amplitude, profundidade e qualidade da própria vontade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra volição vem do idioma Latim Medieval, volitio, “volição”, provavelmente através do idioma Francês, volition, “ato no qual a vontade é determinante”. Apareceu
no Século XVIII. O elemento de composição metria provém do idioma Latim, metrum, “medida
de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para
medir”.
Sinonimologia: 1. Medição da força de vontade pessoal. 2. Mensuração da autovolição.
3. Cálculo do percentual de ânimo pessoal. 4. Qualimetria autovoliciológica.
Neologia. O vocábulo autovoliciometria e as duas expressões compostas autovoliciometria intrafísica e autovoliciometria extrafísica são neologismos técnicos da Voliciologia.
Antonimologia: 1. Heterovoliciometria. 2. Autopensenometria. 3. Autointencionometria. 4. Autoconscienciometria.
Estrangeirismologia: o acid test volitivo; o Volitionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autovolição.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Voliciologia; a qualidade da própria vontade na
gestação de autopensenes; a autopensenidade; o autexame dos patopensenes; a patopensenidade;
os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autovoliciometria; o exame crítico da autovolição; o estudo acurado da manifestação da vontade pessoal; o grau de impulsão da própria vontade; a dimensão da potência volitiva; a vontade enquanto objeto de autopesquisa conscienciométrica; a autaplicação de testes da
vontade; a medição do autesforço volitivo aplicado no cotidiano; a pesquisa das motivações íntimas ou dos mobilizadores da força consciencial; a investigação das causas das oscilações autovolitivas; o diagnóstico das voliciopatias, vícios e muletas ou andaimes conscienciais pessoais;
a averiguação do nível de vulnerabilidade intraconsciencial perante as intrusões volitivas; a perquirição dos fatores preponderantes influenciadores nos atos de vontade pessoal; a autavaliação
do grau de Cosmoética volitiva; o nível de autexemplarismo cosmoético volitivo; a valoração da
autodisciplina evolutiva; o percentual do autodiscernimento volitivo; a determinação da autocompetência volitiva; a autaferição da qualidade do emprego dos atributos voliciogênicos; a identificação do padrão volitivo pessoal; a autoconstatação do nível de vontade pessoal pelo cálculo do
percentual de autorrentabilidade evolutiva; a mensuração da vontade íntima pela medição do grau
de autogovernabilidade consciencial; a busca pelo domínio evolutivo da autovontade; a meta do
uso do livre arbítrio com inteligência máxima possível; o voliciograma.
Parafatologia: a aferição da qualidade da própria vontade pelo nível de autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a comparação analítica das manifestações da volição pessoal
nas dimensões extrafísicas; a paravarredura autovoliciolínica; o paraconfronto analítico técnico
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entre o campo bioenergético da consciex amparadora hipervolitiva e o padrão autovolitivo pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exame crítico da autovontade–autorrealismo volitivo;
o sinergismo priorização da vontade pessoal–autorrecin volitiva.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da qualificação das manifestações conscienciais; o princípio da autonomia da
vontade; o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria da avaliação da consciência; a teoria da
medida consciencial; a teoria do autoconhecimento evolutivo.
Tecnologia: a técnica da autobservação racional; as técnicas de autopesquisa colocadas em prática; a técnica autoconscienciométrica de avaliação intraconsciencial.
Voluntariologia: a medição crítica da autovontade no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito impactoterápico da autoconscientização da qualidade da manifestação da própria vontade; o efeito auterreeducativo da autovoliciometria teática; o efeito autorrecinológico de ortocondutas autoprescritivas pró-volição homeostática ante a autovoliciometria; os efeitos potencializadores da ascensão evolutiva quanto ao patamar volitivo pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela autopesquisa vivenciada quanto à volição pessoal; as neossinapses obtidas pelos resultados concretos da autovoliciometria; as neossinapses advindas da autocognição referente ao potencial latente da própria vontade.
Ciclologia: o ciclo autovolitivo medição-avaliação-intervenção; o ciclo avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação da autovontade; os ciclos das oscilações volitivas da consciência
pré-serenona.
Binomiologia: o binômio autopesquisa da qualidade–achados pesquisísticos evolutivos
quanto à Autovoliciologia; o binômio terapêutica-profilaxia da vontade patológica; o binômio automaturidade volitiva–autovoliciômetro funcional; o binômio autovoliciometria-parautovoliciometria.
Interaciologia: a interação autolucidez maior–priorização da autovontade; a interação
volição-voliciolina; a interação autorganização-vontade-intenção-decisão.
Crescendologia: o crescendo evolutivo autoconsciência–autodiscernimento–empoderamento da vontade cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio autodisposição-autavaliação-autocura; o trinômio medição
da autovolição–autovolicioterapia–qualificação da autovontade.
Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio autodomínio-autocontrole-autossuficiência-automotivação; o polinômio
mensuração-avaliação-diagnóstico-terapêutica.
Antagonismologia: o antagonismo perscrutação da autovontade / incuriosidade autovolitiva; o antagonismo autanamnese da vontade / autoinobservância da volição pessoal; o antagonismo hiperacuidade volitiva / hipoacuidade volitiva; o antagonismo autovolição evolutiva dinâmica / hipovolição crônica autossustentada.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço consciente.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação da voliciofobia.
Sindromologia: a profilaxia à síndrome da vontade débil; a remissão da síndrome da
voliciopatia; o combate à ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial.
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Holotecologia: a pensenoteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a energoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Voliciolinologia; a Intencionologia; a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Decidologia; a Determinologia;
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 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 volitiologus; o Homo sapiens volitivus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens avaliator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autovoliciometria intrafísica = a autavaliação volitiva pela conscin por
meio da aplicação de testes autocríticos conscienciométricos; autovoliciometria extrafísica = a autavaliação volitiva pela consciex por meio de autobalanço multisseriexológico quanto à extensão,
amplitude, profundidade e qualidade da própria vontade.
Culturologia: a cultura da Voliciologia.
Caracterologia. Quanto às características ou propriedades inerentes da volição, eis, na
ordem alfabética, pelo menos, 5 aspectos em destaque:
1. Extensão: da vontade efêmera à duradoura.
2. Holossomaticidade: da volição unitária, a automanifestação e sobrevivência com
predomínio dos instintos e reflexos somáticos, à ternária, a automanifestação e sobrevivência governando, simultaneamente, o soma, psicossoma e mentalsoma.
3. Intensidade: da hipovolição à hipervolição.
4. Profundidade: da vontade, de natureza subcerebral, psicossomática à vontade, de essência paracerebral, mentalsomática.
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5. Qualidade: da volição patológica, regressiva à sadia, evolutiva.
Taxologia. O conhecimento das categorias de volição auxilia a conscin na autavaliação,
sendo essencial para a realização da autovoliciometria. Do ponto de vista da Voliciologia, eis, na
ordem alfabética, 3 categorias básicas de volição e respectivos exemplos:
1. Homeostática: a inteligente ou discernidora; a construtiva; a evolutiva vigorosa;
a cosmoética; a sadia decidida ou resoluta; a evolutiva inabalável; a sadia motivada; a autossuperadora.
2. Neutra: a lúcida ou consciente; a deliberada; a instintiva ou inconsciente; a insistente; a unidirecional ou fixada; a sugestionada; a repentina; a disfarçada; a explícita; a política;
a disciplinada.
3. Nosográfica: a errática ou deslocada; a destrutiva; a débil ou tíbia; a impotente ou
ineficaz; a enferma; a má; a acrítica; a suscetível; a irresistível ou dominadora; a facciosa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 autovoliciometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Aditivo da voliciolina: Voliciologia; Homeostático.
04. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
08. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
09. Conação: Voliciologia; Neutro.
10. Conscin antivoliciolínica: Energossomatologia; Nosográfico.
11. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
12. Constância vital: Constanciologia; Homeostático.
13. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
14. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
15. Vontade ternária: Voliciologia; Homeostático.

O ATO DE EXAMINAR A PRÓPRIA VONTADE COM
O INTUITO DE APRIMORÁ-LA É MEDIDA INTELIGENTE
PARA O APROFUNDAMENTO E MANUTENÇÃO DINÂMICA
DO AUTORRENDIMENTO EVOLUTIVO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para refletir sobre a qualidade de atuação da vontade pessoal? Qual a conclusão autocrítica quanto ao emprego do poder da própria
vontade: predomina a hipovolição ou a hipervolição evolutiva?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 12, 14, 52, 97 a 99, 106, 120, 147, 163, 167, 171 e 213.
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2. 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 118, 119, 163, 173, 210 e 211.
3. 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 77, 80, 88,
99, 119, 120, 123, 124, 127, 133, 147, 168, 172 e 241.
4. 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 203 e 1.355.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.025.
6. 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 383, 718 e 747.

R. D. R.
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AUXILIAR

DESSOMATICISTA INTRAFÍSICO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O auxiliar dessomaticista intrafísico é a conscin, homem ou mulher, coadjutora da equipe técnica extrafísica em Dessomatologia, atuante no momento da desativação do
corpo físico (dessoma) e lúcida para a realidade multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo auxiliar procede do idioma Latim, auxiliaris, “que socorre;
ajuda”. Surgiu no Século XVII. A palavra descartar é constituída pela preposição des, do idioma
Latim, de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de;
do meio de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemento de
composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés,
“folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século
XVI. O termo soma provém do idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo humano; o corpo humano
em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim,
physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Apoiante intrafísico em dessoma. 2. Assistente intrafísico em dessoma. 3. Especialista intrafísico da dessoma. 4. Técnico intrafísico em dessoma. 5. Facilitador em
dessoma na intrafisicalidade. 6. Dessomatologista intrafísico.
Neologia. As 3 expressões compostas auxiliar dessomaticista intrafísico, auxiliar dessomaticista intrafísico inconsciente e auxiliar dessomaticista intrafísico lúcido são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Auxiliar intrafísico em ressoma. 2. Assistente intrafísico em ressoma. 3. Técnico em ressoma. 4. Parteira. 5. Obstetra. 6. Dessomaticista anticosmoético.
Estrangeirismologia: o auxiliar pré-mortem; o mukti assistent.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Dessomatologia Assistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Dessomar é recomeçar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodisponibilidade interassistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os autoortopensenes; a autoortopensenidade apaziguando as reações
psicossomáticas exacerbadas; a reciclagem do holopensene padrão dos locais de dessoma; os pensenes do dessomaticista; os contrapensenes; a contrapensenidade; os pensenes homeostáticos neutralizantes dos fobopensenes; a fobopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os neopensenes reciclando os paleopensenes; a paleopensenidade; os praxipensenes potencializando as
ações imediatas; a praxipensenidade; os tecnopensenes ampliando a cientificidade do campo bioenergético dessomatológico; a tecnopensenidade; o holopensene de confiança nos amparadores;
a autopensenização intercomunicativa; o holopensene da autoprontidão assistencial nos acoplamentos bioenergéticos.
Fatologia: a postura acolhedora em contraponto às posturas desequilibrantes dos acompanhantes de pacientes terminais; a postura serenizadora dos cuidadores profissionais; a homeostase holossomática necessária aos profissionais de saúde; o equilíbrio mentalsomático dos socorristas; as posturas desassediadoras dos parentes, quando arrimos conscienciais; a falta de entendimento quanto à realidade multidimensional da consciência; a ausência de lucidez nas representa-
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ções coletivas ligadas à morte em diferentes Sociedades; as exaltações emocionalistas frente
à morte; as pressões culturais exigindo sofrimento perante a morte; a estranheza frente às posturas
técnicas do auxiliar dessomaticista intrafísico; as dessomas em casa; as dificuldades na atenção
primária à saúde em relação à dessoma; as ações preventivas em saúde do idoso; os cuidados paliativos na atenção quartenária; as dificuldades dos familiares na atenção terciária; os conflitos
conscienciais na distanásia; a ortotanásia; o hábito sadio de encarar a dessoma como transição
multidimensional; o desassombro quanto à morte; a ampliação da consciencialidade quanto à dessoma; a imperturbabilidade emocional frente às dessomas de familiares; a priorização interassistencial como conduta de vida; a pacificação dos pensamentos nos momentos críticos; a passividade alerta; a saúde consciencial dos pré-dessomantes; a responsabilidade dos auxiliares em terra
das equipes extrafísicas dessomaticistas; a postura interassistencial dos cuidadores interconscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a serialidade consciencial; os acoplamentos e assimilações com consciências pré-dessomantes; a captação telepática
das instruções da equipex dessomaticista; as parapercepções de campo bioenergético técnico;
a soltura energossomática predispondo a conscin aos parafenômenos; as comunicações telepáticas
com as consciências pré-dessomantes; a imperturbabilidade nos acoplamentos com consciências
próximas à dessoma; a imperturbabilidade nas assimilações energéticas; a captação visual ou impressiva da equipex dessomaticista; o insight do momento exato do rompimento do cordão de
prata; a condução técnica e lúcida da psicossomaticidade do dessomaticista; a recuperação de
cons ampliando a consciencialidade intermissiva; o autoparapsiquismo na consolidação do assistente dessomaticista intrafísico; a paraconfiança das equipexes na conscin assistente; a qualificação do parambiente dessomatológico; os parabanhos pós-dessoma, confirmatórios do trabalho
benfeito; a extensão dos trabalhos tenepessológicos; as parapercepções energossomáticas de gratidão da equipex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin assistente–conscin assistida; o sinergismo auxiliar lúcido–dessomaticista lúcido; o sinergismo assistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo serenidade-perceptibilidade; o sinergismo vontade–confiança no amparo; o sinergismo recuperação de cons–atuação lúcida; o sinergismo altruísmo-disponibilidade; o sinergismo energias
conscienciais–higidez pensênica aplicada aos acoplamentos áuricos sadios.
Principiologia: o princípio de a morte ser apenas mudança de dimensão; o princípio da
não extinção da consciência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da serialidade multiexistencial; o princípio das múltiplas dimensões paralelas; o princípio da vida intrafísica ser temporária.
Codigologia: o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC), atuando na consolidação das verpons relativas à dessoma.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria e a prática do autorrevezamento consciencial; a teoria do amparo extrafísico de função; a teática do ser desassediado permanente total; a teoria da comunicação interdimensional; o arcaísmo da teoria da boa morte das tradições
religiosas.
Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico enquanto mecanismo desencadeador da
comunicação interdimensional; a técnica da tenepes complementando a assistência dessomaticista; a técnica do estado vibracional; a psicometria enquanto técnica de leitura de campos bioenergéticos; a técnica de viver multidimensionalmente; a docência conscienciológica na condição de
técnica de recuperação de cons; a técnica da Descrenciologia; o voluntariado conscienciocêntrico enquanto técnica de identificação da paraprocedência; a técnica interassistencial do acolhimento-orientação-encaminhamento; a técnica da assimilação simpática; a técnica da desassimilação simpática; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da identificação das sinaléticas energéticas pessoais.

4394

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo para o entendimento
teático da multidimensionalidade; a qualificação da assistência no voluntariado conscienciocêntrico; o voluntariado nas instituições hospitalares; o grupo Voluntários da Alegria dedicado a pacientes oncológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia;
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Autocosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos conscienciais das posturas desassediadoras frente às situações
desesperadoras; o efeito da racionalidade sobre emocionalismos exacerbados; o efeito da catálise evolutiva no grupocarma do auxiliar dessomaticista intrafísico; o efeito da atuação de amparadores potencializando o padrão de confiança; o efeito das energias conscienciais (ECs) sadias
na reciclagem das energias entrópicas de sofrimento; o efeito da consolidação da assistência de
alto nível.
Neossinapsologia: as neossinapses constituídas a partir de assistência técnica inédita
em dessoma; as neossinapses da atuação conjunta com equipes extrafísicas especializadas; as
neossinapses adquiridas após o completismo das tarefas assistenciais; as neossinapses geradas
pelo pré-dessomante durante a assistência do auxiliar dessomaticista intrafísico; as parassinapses das equipes extrafísicas em atuação conjunta com o dessomaticista intrafísico lúcido; os efeitos da consolidação de neossinapses na conquista de novo patamar interassistencial.
Ciclologia: o ciclo alternante extrafísico-intrafísico do amparador técnico em dessoma;
o ciclo contínuo da reciclagem intraconsciencial; o ciclo de desenvolvimento da microvisão
à cosmovisão; o ciclo de desenvolvimento bioenergético percepção-domínio-aplicação; o ciclo
observação-participação; o ciclo acoplamento energético–assim–atuação assistencial–desassim;
o amparo técnico atuando nas fases do ciclo ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial recepção
lúcida de consciex–despedida lúcida de conscin; o ciclo nosográfico lucidez–adoecimento–perda
da lucidez; o ciclo nosográfico racionalidade-adoecimento-emocionalidade; o ciclo nosográfico
instinto-emocionalismo-fobia-desespero.
Enumerologia: o ato de assistir a conscin terminal; o ato de assistir o pré-dossomante;
o ato de assistir as companhias extrafísicas do dessomante; o ato de assistir em parceria com
a equipex; o ato de assistir o recém-dessomado; o ato de assistir os familiares do dessomado;
o ato de assistir a si mesmo.
Binomiologia: o binômio dessomante-dessomaticista; o binômio acolhimento-interassistência; o binômio tacon-tares; o binômio recebimento-retribuição consolidando as reciclagens
grupocármicas; o binômio teoria-prática; o binômio líder-liderado; o binômio (dupla) médico-dessomaticista.
Interaciologia: a interação equipin-equipex nos trabalhos dessomatológicos; a interação
paracérebro do dessomaticista–paracérebro do dessomante; a interação paracérebro do dessomaticista–paracérebro do amparador técnico em dessoma; a interação acoplamento energossomático conscin-consciex; a interação homeostática da qualificação de campos bioenergéticos;
a interação das psicosferas assistente-assistido; a interação intrafísico-extrafísico; a interação
emoção-sentimento.
Crescendologia: o crescendo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o crescendo adoecimento do soma–desativação do soma; o crescendo emocionalidade-racionalidade; o crescendo
auxiliar dessomaticista intrafísico–amparador técnico em dessoma; o crescendo hipótese–vivência prática.
Trinomiologia: o trinômio intermissão-ressoma-dessoma; o trinômio dessomante-dessomaticista-amparador; o trinômio doença biológica–morte–cura consciencial; a consolidação
proexológica no trinômio intermissão–intermissivista–pré-intermissão.
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Polinomiologia: o polinômio família intrafísica–dessomaticista–amparador–família extrafísica; o polinômio hospital–dessomaticista–amparador–para-hospital; o polinômio Tecnologia-ressoma-Paratecnologia-dessoma.
Antagonismologia: o antagonismo multidimensionalidade / materialismo; o antagonismo dessoma / morte; o antagonismo alegria / tristeza; o antagonismo desapego / egoísmo; o antagonismo racionalidade / religiosidade; o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo conhecimento / crença; o antagonismo verpon / dogma; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo tecnicidade / amadorismo; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo
autonomia evolutiva / terceirização evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo do sentimento de euforia pós auxílio dessomático; o paradoxo de a perda do corpo biológico poder representar ganho evolutivo; o paradoxo de a morte
não ser o fim, mas nova vivência intermissiológica; o paradoxo da maturidade máxima do corpo
físico do idoso poder evidenciar as imaturidades conscienciais latentes.
Politicologia: a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a proexocracia; as políticas públicas em cuidados paliativos.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço interassistencial; as leis da Parafisiologia; as leis sociais; as leis gerais da Ciência; as leis do Direito Moderno.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a decidofilia; a conviviofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a neofobia; a tecnofobia; a evoluciofobia; a conscienciofobia;
a conviviofobia; a decidofobia; a assistenciofobia; a isolofobia.
Sindromologia: a síndrome da morte súbita; a síndrome da imaturidade consciencial;
a síndrome do luto patológico; a síndrome da perda inesperada; a síndrome do luto ambivalente.
Maniologia: a mania de omitir informações ao pré-dessomante, evitando esclarecimentos oportunos; a mania de recorrer às religiões nos momentos da morte; a mania de chorar
a morte; a mania de adotar rituais de luto; a mania de demonstrar pêsames à família do dessomado; a mania de barganhar curas por meio de promessas; a mania de utilizar clichês religiosos.
Mitologia: o mito de não pensar na morte para não atraí-la; o mito de não chorar
a morte ser insensibilidade; o mito do céu e inferno; o mito do dessomado descansar em paz;
o mito religioso de a morte natural denotar evolução consciencial; o mito religioso da ressurreição; o mito de a morte física ser a extinção da consciência; o mito da eliminação do cansaço, dor
e desejos do mundo a partir da limpeza do corpo físico nos rituais japoneses de acondicionamento Noukan.
Holotecologia: a dessomatoteca; a interassistencioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a maturoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Intrafisicologia; a Holochacralogia; a Ortopensenologia; a Parafenomenologia; a Holomaturologia; a Holocarmologia; a Despertologia;
a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin arrimo grupocármico.
Masculinologia: o auxiliar dessomaticista intrafísico; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o dessomante; o profissional de saúde parapsíquico; o cuidador; o socorrista; o paliativista; o intermissivista; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o tenepessista;
o ofiexista; o pesquisador; o voluntário; o amparador técnico de função.
Femininologia: a auxiliar dessomaticista intrafísica; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a dessomante; a profissional de saúde parapsíquica; a cuidadora; a socorrista; a paliati-
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vista; a intermissivista; a convivióloga; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a tenepessista;
a ofiexista; a pesquisadora; a voluntária; a amparadora técnica de função.
Hominologia: o Homo sapiens dessomator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo
sapiens assimilatus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: auxiliar dessomaticista intrafísico inconsciente = a conscin coadjutora
em dessoma, atuando de modo automático, maquinal, involuntário; auxiliar dessomaticista intrafísico lúcido = a conscin coadjutora em dessoma, atuando de modo lúcido na condição de minipeça
interassistencial.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da Assistenciologia; a cultura da
Parapercepciologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Evoluciologia.
Contrapontologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 contrapontos da atuação do auxiliar dessomaticista intrafísico:
01. Acolhimento. Atendimento às consciências recém dessomadas na tenepes, em contraponto aos rituais e cortejos fúnebres.
02. Altruísmo. Assistência ao outro, em contraponto ao sentimento de perda.
03. Amizade evolutiva. Convivência harmônica em grupos evolutivos, em contraponto
às amizades ociosas.
04. Autoconscientização multidimensional (AM). Lucidez quanto à multidimensionalidade, em contraponto à visão de mundo restrita, fisicalista e eletronótica.
05. Autonomia bioenergética. Percepção e domínio das energias, em contraponto às
muletas parapsicofisiológicas.
06. Cientificismo. Postura técnica e racional, em contraponto ao senso comum, achismo, religiosismo e misticismo.
07. Desperticidade. Investimento na desassedialidade, em contraponto às perturbações
holossomáticas.
08. Dessomática. Entendimento sobre as fases do processo dessomático, em contraponto às crenças e dogmas relativos à morte.
09. Estado vibracional. Técnicas bioenergéticas avançadas, em contraponto ao uso de
rezas e orações.
10. Foco na saúde. Pensamento com foco consciencioterápico, em contraponto a ideia
do paciente sem possibilidade de cura.
11. Inteligência evolutiva. Autonomia quanto a própria evolução, em contraponto à gurulatria.
12. Intencionalidade cosmoética. Qualificação das intenções, em contraponto aos interesses duvidosos.
13. Pacificação íntima. Psicosfera pacificada, em contraponto ao dramatismo e desespero.
14. Paradiplomacia. Qualificação dos relacionamentos interconscienciais nos diversos
ambientes, em contraponto às posturas preconceituosas e sectárias.
15. Tanatofilia. Convivência pacífica com a realidade da morte do corpo biológico, em
contraponto ao medo da morte.
16. Tares. Postura tarística dosada, em contraponto à postura taconista exacerbada.
Tabu. As posturas do auxiliar dessomaticista intrafísico poderão chamar a atenção na
Socin, principalmente dos familiares e amigos próximos ao pré-dessomante, gerando estranheza
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pelo fato do comportamento fugir ao padrão em relação à dessoma. Tal fato sustenta a hipótese da
atuação silenciosa desses assistentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 auxiliar dessomaticista intrafísico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
04. Colégio Invisível da Dessomatologia: Colegiologia; Homeostático.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
06. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
07. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
08. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
09. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
10. Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
11. Holopensene consciencial terapêutico: Assistenciologia; Homeostático.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Organização pró-dessoma: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Preparo para dessomas: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.

O AUXILIAR DESSOMATICISTA INTRAFÍSICO CONSTITUI
CONDIÇÃO AVANÇADA DE INTERASSISTENCIALIDADE,
AINDA A SER ALCANÇADA NESTA ETAPA EVOLUTIVA,
APROXIMANDO OS ASSISTENTES INTRA E EXTRAFÍSICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera auxiliar tecnicamente nas dessomas de
familiares e amigos de maneira lúcida? Quais traços precisam ser reciclados para alcançar esta
condição?
Filmografia Específica:
1. A Partida. Título Original: Okuribito. País: Japão. Ano: 2008. Duração: 130 min. Gênero: drama. Idioma: Japonês. Cor: colorido. Gênero: Drama. Censura: 12 anos. Direção: Yôjirô Takita. Elenco: Masahiro Motoki;
Ryôko Hirosue; Kazuko Yoshiyuki; Tsutomu Yamazaki; Kimiko Yo; Takashi Sasano; Tetta Sugimoto; Tôru Minegishi;
Tarô Ishida.Produção: Toshiaki Nakazawa; Ichiro Nobukuni; & Toshihisa Watai. Roteiro: Kundo Koyama. Direção de
Fotografia: Takeshi Hamada. Música: Edição: Akima Kawashima. Hiroyuki Akita; & Joe Hisaishi. Produtores: Toshiaki Nakazawa; & Ichirô Nobukuni. Desenho de Arte: Fumio Ogawa. Música: Joe Hisaishi. Distribuição: Paris Filmes.
Sinopse: A Partida segue a história de um jovem que começa a trabalhar como “Nokanshi”, uma espécie de agente funerário, responsável por preparar o corpo, colocá-lo no caixão e enviar a pessoa que morreu para o outro mundo, agindo como um guardião entre a vida e a morte. Porém seu trabalho é desprezado tanto por sua esposa quanto pelas pessoas à sua
volta, mas através da morte ele começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida.
Bibliografia Específica:
1. Aries, Philippe; O Homem Perante a Morte (L’ omme Devamt La Mort); trad. Ana Rahaça; 344 p.; 2 partes; 5 seções; 5 caps.; Vol. 1; 1 E-mail; alf.; br.; 2a Ed; Europa América; Portugal; 2000; páginas 10 a 320.
2. Oliveira, Reinaldo Ayer; Coord.; Cuidado Paliativo; Antologia; Ana Cláudia de Lima Quintana Arantes; et
al; pref. Marco Túlio de Assis Figueiredo; revisoras Leda Aparecida Costa; & Célia Cristina Silva Augusto; 689 p.; 6 partes; 32 caps.; 19 anexos; 8 citações; 7 fluxogramas; 39 ilus.; 79 tabs; alf; enc; Conselho Regional de Medicina do Estado
de São Paulo; São Paulo, SP; 2008; páginas 8 a 680.
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AVANÇO DA AUTOCOMPETÊNCIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O avanço da autocompetência é a condição de ultrapassagem dos talentos
e aptidões pessoais da conscin, homem ou mulher, em certo momento e determinada área do conhecimento, demarcando a capacidade de realização cosmoética e evolutiva e sinalizando a necessidade de neoaquisições cognitivas teáticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo avançar vem do idioma Catalão, avansar, “ir adiante”, provávelmente sob influência do idioma Espanhol, avanzar, e este do idioma Latim, abantiare, de abante,
“avante; adiante”. A palavra avanço surgiu no Século XIV. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra competência deriva do idioma Latim, competentia, “proporção; simetria; aspecto; posição relativa dos astros”, e esta de competere, “competir; concorrer; busca a mesma coisa que outro; atacar; hostilizar”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ultrapassagem da autocompetência. 2. Expansão das habilidades
pessoais. 3. Melhoria continuada do autodesempenho.
Neologia. As 3 expressões compostas avanço da autocompetência, avanço compulsório
da autocompetência e avanço planejado da autocompetência são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Estagnação da autocompetência. 2. Conformismo com o atual nível
evolutivo. 3. Comodismo existencial. 4. Inaptidão permanente.
Estrangeirismologia: o evolutive learning; o newbie; o development skills.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à autodeterminação.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocalular relativo ao tema: – Reciclemos posturas arcaicas.
Coloquiologia: o ato de dar o passo maior que a perna; o ato de dar 1 passo de cada
vez.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Aprendizado. Na vida evolutiva, de fracasso em fracasso aprendemos a ser assistidos, e de êxito em êxito chegamos a S
S
õ ”.
2. “Autocompetência. O cego não pode ser juiz em cores”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do aprendizado; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal do autenfrentamento; o holopensene pessoal da autossuperação; o holopensene pessoal da Cogniciologia; o holopensene pessoal do autodidatismo; o holopensene pessoal da flexibilidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os heredopensenes; a heredopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal da adaptabilidade.
Fatologia: o avanço da autocompetência; a evolução consciencial resultante dos pequenos aprendizados diários; as competências física, técnica, estratégica e emocional; o modelo de
avaliação de candidatos, utilizado nas áreas de recursos humanos, composto por conhecimentos,
habilidades e atitudes (CHA); a valorização do tempo na aquisição de competências; o conscienciograma apontando o momento atual e inacabado da consciência; a autavaliação do momento
evolutivo; as estratégias de aquisição de novas competências; a capacidade de autossuperação; as
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crises de crescimento autoprovocadas; a heteravaliação; a auto e heterocrítica apontando novos
caminhos; a autocompetência avançando em conjunto com o autodiscernimento; a proéxis sinalizando, para o intermissivista, o potencial evolutivo; a aplicação da inteligência evolutiva (IE);
a disciplina; o completismo existencial exigindo autossuperação constante; o autesforço evolutivo
teático; o gargalo evolutivo evidenciando a necessidade do próximo passo; a inexorabilidade da
evolução da consciência; a falta de movimentos evolutivos causando angústia; a saída da zona de
conforto; a capacidade somática qualificando a assistência; a autocompetência energossomática,
psicossomática, emocional e intelectual; a recuperação de cons magnos; o vasto campo da autocompetência interassistencial; as neocompetências exigindo neovocábulos; o avanço da autocompetência verbetográfica; as autossuperações resultantes do autesforço; o medo de errar impedindo
a aquisição de novos aprendizados; a aplicação regular de técnica, a ponto de o respectivo uso tornar-se automático e despercebido na manifestação de determinada competência; a relação equilibrada e harmoniosa com o imponderável; o entendimento profundo de serem os desafios, oportunidades valiosas de aprendizado; as autocompetências cosmoéticas; as automimeses; as oportunidades subaproveitadas; as atividades com baixo valor evolutivo; a habilidade patológica do atirador de elite (sniper); o avanço de autocompetências para a produção da bomba atômica; a autossabotagem impedindo a aquisição de novas conquistas; os travões estagnadores; o tempo gasto
com atividades pouco evolutivas; o Prêmio Nobel laureando o avanço da autocompetência nas várias áreas do conhecimento; a mesologia fomentando a aquisição de novos aprendizados a cada
vida intrafísica; o papel da intencionalidade na aquisição e aplicação de novos conhecimentos;
o autodidatismo; a hierarquia das autocompetências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o avanço gradativo
da autocompetência parapsíquica; a busca pelo autodomínio das manobras energéticas resultando
no aumento das parapercepções; a vivência da multidimensionalidade cotidiana; o banho de energia confirmando determinada informação; a tenepes ajudando no avanço da autocompetência; as
autocompetências inatas, fixadas na paragenética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocompetência-heterocompetência; o sinergismo eficiência-eficácia; o sinergismo planejamento-consecução.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado na cotidianidade;
o princípio pessoal de prioridades; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da
imprestabilidade; o princípio da prioridade compulsória; o princípio de constância; o princípio
do “quem procura, acha”; o princípio “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”;
o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio da aceleração evolutiva possível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sendo aprimorado pelo avanço da
autocompetência.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do pensene; a teoria do possível
adjacente.
Tecnologia: a técnica da leitura de 3 livros sobre determinado assunto; a técnica da
conscin-cobaia; a técnica de autavaliação através do Conscienciograma; a técnica da evitação
da cultura inútil; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da tenepes ampliando a autocompetência interassistencial; a técnica das compensações intraconscienciais;
a técnica da ação pelas prioridades; a técnica da ação pelas pequenas coisas; a técnica de fixação das competências.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando na aquisição de autocompetências; o voluntariado da docência conscienciológica ampliando o entendimento da Evoluciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciome-
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trologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV).
Efeitologia: o efeito da autoinvestigação no autoconhecimento; o efeito revelador da
autocrítica realista; o efeito do autesforço na aquisição de autocompetência; o efeito pigmaleão
(ou profecia autorrealizável); o efeito da autoconfiança na aquisição da autocompetência; o efeito do parapsiquismo na aquisição de autocompetência; o efeito da pessoa exemplarista na aquisição de autocompetência; o efeito do professor na aquisição de autocompetência por parte do
aluno; o efeito estagnador do medo dificultando a aquisição de autocompetência.
Neossinapsologia: as neoautocompetências produzindo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo educando-educador; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodisgnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP).
Binomiologia: o binômio não consigo–não quero; o binômio neoideia-neoverpon; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio admissão do erro–possibilidade de acerto; o binômio autocompetência fixada–zona de conforto; o binômio autoinvestigação-autoconhecimento; o binômio autaceitação sem comodismo–autenticidade consciencial.
Crescendologia: o crescendo amadorismo-profissionalismo; o crescendo ignorância-erudição; o crescendo aptidão-habilidade; o crescendo autesforço cosmoético–resultado evolutivo; o crescendo intenção-ação; o crescendo potencial-realização; o crescendo cons básicos–
–cons magnos; o crescendo paradigma convencional–paradigma consciencial; a evitação do
crescendo melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio autesforço-autoconquista-autossatisfação; o trinômio resolutivo aqui-agora-já; o trinômio disciplina-foco-resultado.
Polinomiologia: o polinômio escritor-livro-leitor-aprendizado.
Antagonismologia: o antagonismo consciência multigênio / conscin apedeuta.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a competência maior a dúvida; o paradoxo de se poder estudar sobre a autocompetência e ainda não possuí-la.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na aquisição de autocompetência; a lei da impermanência.
Filiologia: a recinofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a lucidofilia; a autocriticofilia; a neofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome da subestimação; a síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a mania regressiva do “deixa a vida me levar”.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito das 10 mil horas; o mito da conquista sem autesforço.
Holotecologia: a cognoteca; a teaticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a recexoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; Autopesquisologia; a Autorreciclologia; a Autoconsciencioterapia; a Invexologia; a Recexologia; a Autocriticologia; a Pensenologia; a Proexologia; a Holomaturologia; a Percucienciologia; a Lucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin-cobaia; a conscin neofílica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o autoconsciencioterapeuta; o estrategista; o cientista convencional;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-
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cador; 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 autoconsciencioterapeuta; a estrategista; a cientista convencional;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a 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 competens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens progressivus; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens autodeterminator.
V. Argumentologia
Exemplologia: avanço compulsório da autocompetência = o provocado pela imposição
de conjunturas exigindo algum grau de autenfrentamento por parte da consciência em subnível
evolutivo; avanço planejado da autocompetência = o gerado pela opção racional, com elevado
grau de desafios cosmoéticos, através da aplicação da inteligência evolutiva.
Culturologia: a cultura do autenfrentamento; a cultura da autopesquisa; a cultura da
Conscienciometrologia.
Taxologia. No universo da Experimentologia, as autocompetências são adquiridas somente quando a consciência está madura para dar o próximo passo. Eis por exemplo, em ordem
alfabética, 10 ações ou condições mostrando a realidade dos fatos:
01. Assistência: próximo passo para quem foi assistido.
02. Autenfrentamento: próximo passo para quem já fez a autoinvestigação.
03. Correr: próximo passo para quem já sabe andar.
04. Ensinar: próximo passo para quem já aprendeu.
05. Escrever: próximo passo para quem já domina a leitura.
06. Estado vibracional pela vontade: próximo passo para quem domina a mobilização
básica das energias.
07. Isca lúcida: próximo passo para quem já mapeou alguma sinalética.
08. Ler: próximo passo para quem já domina o alfabeto.
09. Ofiex (oficina extrafísica): próximo passo para quem domina a Tenepessologia
avançada.
10. Policarmalidade: próximo passo para quem já adentrou a grupocarmalidade.
Reciclologia. Pela Evoluciologia, o avanço da autocompetência é inexorável a todas as
consciências e pode se manifestar, por exemplo, pelas 3 formas, em ordem funcional:
1. Esgotamento. A consciência atinge o estado de esgotamento causado pelas automimeses anticosmoéticas, geradoras de insatisfação, angústia e depressão. Nessa situação vê como
única saída da condição a reciclagem existencial (recéxis) e intraconsciencial (recin).
2. Fluxo. A consciência faz os movimentos no fluxo evolutivo natural, sem acelerar
o processo.
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3. Antecipação. A consciência antecipa as crises de crescimento e vai superando os gargalos evolutivos. Tal processo exige maior nível de autoconhecimento e autenfrentamento, identificação dos trafares e aplicação de técnicas específicas para superá-los, sendo característica dos
intermissivistas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 avanço da autocompetência, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autenfrentamento do incômodo: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
08. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
10. Completismo existencial diário: Autoproexologia; Homeostático.
11. Concessão antievolutiva: Parapatologia; Nosográfico.
12. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
13. Onicompetência consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
15. Teto da autocompetência: Autevoluciologia; Neutro.

O AVANÇO DA AUTOCOMPETÊNCIA É PROVA DO EMPREGO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA A CADA NOVA
RESSOMA, COM ATUAÇÃO NO LIMITE DOS AUTESFORÇOS, APRIMORANDO OS ATRIBUTOS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre os autesforços diários na
aquisição de autocompetências? Pensa com lógica e realismo sobre qual autocompetência necessita adquirir no atual momento evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Jonhson, Steven; De Onde Vêm as Boas Ideias (Where Good Ideas come from); trad. Maria Luiza X. de
A. Borges; 259 p.; 7 caps.; 14 partes; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 9 websites; 2 infográficos; 3 diagramas; 140
refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 25 a 40.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
70, 79, 405 e 406.
Webgrafia Específica:
1. Chiaretti, Marco; & Dieguez, Flávio; A História da Bomba Atômica e seu Genocídio Instantâneo; Reportagem; Superinteressante; Revista; São Paulo, SP; Ed. 94; julho 1995; 1 foto; disponível em: <http://super.abril.com.br/hi
storia/a-historia-da-bomba-atomica-e-seu-genocidio-instantaneo>; acesso em: 02.11.2015; 20h30.

L. S. M.
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AVANÇO DA RAZÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O avanço da razão é a reação individual e coletiva gradativa do nível de
irracionalidade subumana para a racionalidade humana e extrafísica, evolutiva, por meio da
vivência com predominância do paracorpo do discernimento, o mentalsoma, no microuniverso
das consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo avançar vem do idioma Catalão, avansar, “ir adiante”, provavelmente sob influência do idioma Espanhol, avanzar, e este do idioma Latim, abantiare, de abante,
“avante; adiante”. A palavra avanço surgiu no Século XIV. O vocábulo razão procede do idioma
Latim, ratio, “cálculo; conta; registro, medida; proporção; interesse; empenho; causa; disposição;
projeto; método; modo de fazer; sistema; doutrina; inteligência; siso”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Avanço do raciocínio. 2. Avanço do discernimento. 3. Avanço do
megaconhecimento.
Neologia. As 3 expressões compostas avanço da razão, avanço da razão ordinário
e avanço da razão extraordinário são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Avanço da irracionalidade. 2. Avanço do indiscernimento. 3. Paralização da razão. 4. Retrocesso da racionalidade. 5. Retardo mental.
Estrangeirismologia: o breakthrough da razão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade intelectiva do mentalsoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do mentalsoma; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o avanço evolutivo da autopensenidade.
Fatologia: o avanço da razão; o avanço mentalsomático; o avanço cosmoético da proéxis
pessoal; o avanço no contrafluxo das fossilizações milenares; o preço da verdade relativa de ponta
como sendo o desconforto temporário; o fato de o avanço da razão, da lógica e da autorreflexão
anularem os instintos e caprichos gerados pelo psicossoma, as tolices da imaginação exacerbada,
as fantasias subcerebrais e as superstições multimilenares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o avanço evolutivo inesperado do extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio cérebro-paracérebro;
o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade.
Polinomiologia: o polinômio subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo;
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o antagonismo acrasia / avanço da razão; o antagonismo avanço da razão / retrocesso do raciocínio.
Politicologia: a democracia pura; a cognocracia.
Filiologia: a autocogniciofilia; a cosmopensenofilia; a intelectofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a bibliofilia; a laborfilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a intelectoteca; a volicioteca; a teaticoteca; a despertoteca; a experimentoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia;
a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Politicologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Desassediologia.
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 rationalis; o Homo sapiens intellectivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens saturator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens
cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellegens.
V. Argumentologia
Exemplologia: avanço da razão ordinário = a expansão do discernimento quanto à vida
intrafísica; avanço da razão extraordinário = a expansão do discernimento quanto à vida multidimensional, paraperceptiva.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
fatores evidenciadores do avanço da razão, seja quanto à vida pessoal ou coletiva:
01. Autoconscienciologia.
02. Cosmoeticologia.
03. Cosmovisiologia.
04. Democracia pura.
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Despertologia.
Estado Mundial.
Harmoniologia.
Holopesquisologia.
Incorruptibilidade.
Interassistenciologia.
Intercompreensiologia.
Mentalsomatologia.
Mundividenciologia.
Paradiplomaticologia.
Paradireitologia.
Parapercepciologia.
Paraprocedenciologia.
Politicologia.
Priorologia.
Raciocinologia.

Polêmicas. À vista dos fatos, no âmbito da atual Socin, ainda patológica, do Terceiro
Milênio, se não vivermos em polêmicas úteis permanentemente estaremos errados ou acomodados. A evolução pacífica se alcança por autesforços contínuos sem acumpliciamentos regressivos.
O fato de se dar rumo ao avanço da razão é inteiramente interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o avanço da razão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
09. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
13. Somatório assertivo: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

O AVANÇO DA RAZÃO NA TERRA DEPENDE DA VONTADE DE RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL DE CADA
CONSCIN, E DA VONTADE COLETIVA, INTRAFÍSICA, POR
MEIO DA EXEMPLIFICAÇÃO DA REEDUCACIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promove o avanço da razão pessoal? Desde
quando?

Enciclopédia da Conscienciologia

4406

AVANÇO MENTALSOMÁTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O avanço mentalsomático é ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou
mulher, abrir ou escancarar o caminho existencial na vida intra e extrafísica, através do prisma do
autodiscernimento intelectual, quebrando paradigmas, redefinindo patamares e desconstruindo as
barreiras do contrafluxo da Socin, ainda patológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo avançar vem do idioma Catalão, avansar, “ir adiante”, provavelmente sob influência do idioma Espanhol, avanzar, e este do idioma Latim, abantiare, de abante,
“avante, adiante”. A palavra avanço surgiu no Século XIV. O vocábulo mental procede do idioma
Latim tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma
Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Breakthrough mentalsomático. 2. Disrupção intelectual. 3. Irrompimento de frente mentalsomática. 4. Autenfrentamento cognitivo; escancaramento intelectivo.
5. Abrimento mentalsomático. 6. Neofilia; ruptura de frente do autodiscernimento.
Neologia. As 4 expressões compostas avanço mentalsomático, miniavanço mentalsomático, maxiavanço mentalsomático e megavanço mentalsomático são neologismos técnicos da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Declínio na interiorose. 02. Apriorismose. 03. Decidofobia.
04. Apedeutismo. 05. Mesmexologia. 06. Hipomnésia. 07. Porão consciencial. 08. Subcerebrologia. 09. Neofobia. 10. Vácuo evolutivo. 11. Irrompimento psicossomático. 12. Extrapolacionismo.
Estrangeirismologia: o plus faltante; o breakthrough cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade intelectiva do mentalsoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomática; os ortopensenes pessoais; a ortopensenidade.
Fatologia: o avanço mentalsomático; o irrompimento mentalsomático; a crise de crescimento mentalsomático; o adiantamento intelectual; o abertismo consciencial; a bagagem intelectual; a marcha para a frente; o impulso avante; o abertismo consciencial; a recéxis; a recin; a sabedoria essencial; a qualificação da cognoscência; as leituras especializadas continuadas; o autodidatismo como rotina útil; as trissociações; os polinômios; o dicionário cerebral analógico poliglótico; a implosão intelectiva decisiva; a inteligência evolutiva (IE); a multigenialidade possível;
a voragem intelectiva; a viragem da mesa; a linha divisória; o antes e o depois; a encruzilhada da
maxiproéxis; a ultrapassagem dos limites da mediocridade; o momento evolutivo decisivo; a conquista prioritária; o dia D; a hora H; a faixa etária; a clivagem do destino; a recuperação dos cons
magnos; a hiperacuidade; a hiperlucidez progressiva; a antidogmática; a mutação da autognose;
a dinâmica da autobiografia; a aceleração da História Pessoal; a Era Consciencial; a autocientificidade da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Enumerologia: a intelectualidade-jogo; a intelectualidade-tóxico; a intelectualidade-remédio; a intelectualidade-terapia; a intelectualidade-exercício; a intelectualidade-desafio; a intelectualidade-pesquisa.
Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio cérebro-paracérebro;
o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia; o binômio oxigênio-gênio.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade.
Polinomiologia: o polinômio subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo sabido tido por idiota / idiota tido
por sabido; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo.
Politicologia: a cognocracia.
Filiologia: a autocogniciofilia; a cosmopensenofilia.
Holotecologia: as tecas; a holoteca particular; a intra-holotecologia.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Multiculturologia;
a Holofilosofia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Invexologia; a Proexologia; o Extrapolacionismo.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão; o inversor; o reciclante; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o corifeu mentalsomático; o intelectual; o book writer internacional.
Femininologia: a pré-serenona; a inversora; a reciclante; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intelectual; a book writer internacional.
Hominologia: o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniavanço mentalsomático = a condição teática de inversor existencial
da conscin lúcida; maxiavanço mentalsomático – a condição teática de tenepessista da conscin lúcida; megavanço mentalsomático = a condição teática de ofiexista da conscin lúcida.
Culturologia: a formação da megacultura.
Ideal. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 posturas pessoais
capazes de compor o quadro do breakthrough mentalsomático:
01. Abertismo: atacadismo consciencial; universalismo cosmoético.
02. Autodidatismo: ininterrupto.
03. Formação: curso superior; pós-graduação; mestrado; doutorado; pós-doutorado.
04. Informática: atualizada, de ponta.
05. Lexicografia: dicionário cerebral, analógico, poliglótico.
06. Poliglotismo: Linguística; no mínimo, 3 idiomas.
07. Publicações: artigos técnicos; ensaios; teses; livros pessoais.
08. Tradutologia: expansão pessoal da técnica da tradução; as pontes culturais.
09. Tridotação: vivência do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
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10. Viagens: culturais; pedagógicas, internacionais.
Multinteligências. Segundo a Holomaturologia, o avanço mentalsomático da conscin
é exposto publicamente pelo emprego pessoal de várias inteligências ao mesmo tempo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o avanço mentalsomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Ciclo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
4. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
6. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A MAXIPROÉXIS AVANÇADA DA CONSCIN, QUANDO
EMPENHADA EM AUTORREVEZAMENTOS MULTIEXISTENCIAIS, EXIGE A RUPTURA DE FRENTE MENTALSOMÁTICA, PELO MENOS, A PARTIR DA MEIA-IDADE FÍSICA.
Questionologia. O avanço mentalsomático já alcançou você? Quais fatos, parafatos ou
evidências razoáveis demonstram tal realidade para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 849.
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 375.
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AVERSÃO À MONARQUIA
(INTERPRISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aversão à monarquia é a conduta da conscin, homem ou mulher, de repugnância, hostilidade, antipatia ou repulsa em relação às temáticas, holopensene e / ou consciências relacionadas a grupos da nobreza e / ou aristocracia, por meio de posturas beligerantes e antiassistenciais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo aversão deriva do idioma Latim, aversio, “afastamento; desgosto; ódio; aversão”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo monarquia provém do idioma Latim,
monarchia, “estado em que governa 1 só”, e este do idioma Grego, monarkhía, “governo de monarca”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Desafeição a integrantes da monarquia. 2. Antipatia a pessoas com
posturas monárquicas. 3. Repulsão à monarquia.
Neologia. As 3 expressões compostas aversão à monarquia, aversão sutil à monarquia
e aversão explícita à monarquia são neologismos técnicos da Interprisiologia.
Antonimologia: 1. Acolhimento assistencial a grupos monárquicos. 2. Postura interassistencial à monarquia. 3. Libertação de interprisão monárquica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da necessidade de autodiscernimento quanto à convivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência
grupocármica liberta. Desafeição: retardamento evolutivo. Antidesafeição: oportunidade reciclogênica.
Coloquiologia: a postura de ter o rei na barriga.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Aversão. A aversão e hostilidade a determinado vício, em muitos casos, pode ser
apenas disfarce do medo da recaída da pessoa ex-viciada”.
2. “Monarquia. Se houver muita repugnância da sua parte em relação às pessoas, analise-se porque pode ser ainda algum resquício da monarquia ou da aristocracia em seu microuniverso consciencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intolerância; o holopensene pessoal da anticonvivialidade; o holopensene pessoal da monarquia; os contrapensenes; a contrapensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; a ignorância quanto ao próprio padrão pensênico; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a pensenidade interassistencial.
Fatologia: a aversão à monarquia; o desprezo a determinados grupos ou pessoas; o ato
de “virar a cara” aos portadores de temperamento monárquico; o acriticismo; a altivez no convívio; a reprodução inconsciente dos modelos de poder autocrático; a ignorância quanto aos próprios traços monárquicos; o conservantismo jurássico; a acomodação incômoda; o apego ao trafar; o apego à autoimagem idealizada; o fato de não aceitar a si mesmo; a autoaversão; a rejeição
ao grupocarma aristocrático; o medo dos credores; a incompreensão dos feedbacks contrários às
autoilusões; a crença de superioridade não percebida pela própria conscin, mas óbvia aos observadores; os autoconflitos reverberando na conflitividade do convívio social; a pseudofuga do grupo
monárquico; a rejeição ao grupo de antigos amigos; a baixa lucidez quanto à inseparabilidade
grupocármica; o anacronismo antievolutivo; os resquícios rançosos do temperamento real; a falta
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de exemplarismo cosmoético; a dissimulação dos traços monárquicos; a autoculpa geradora de
travões na reciclagem; a falta de vergonha na cara levando às autocorrupções explícitas; o medo
da recaída nos padrões patológicos da monarquia; a autoinsegurança quanto às próprias reciclagens; os estigmas egocármicos e grupocármicos; a falta de acolhimento; a autoconscienciometria;
a autocompreensão do temperamento ostentatório; a autassunção do temperamento monárquico;
a desdramatização do passado nas famílias reais; a autorretratação alavancando a evolução consciencial; o autocontato autopesquisístico diminuindo os autoconflitos; a autocompreensão de trafares pessoais gerando a heterocompreensão de traços fardos grupais; a autorreconciliação seriexológica geradora do autoimperdoamento sem autoculpa; o desenvolvimento do senso de universalismo contrapondo a aversão à determinados grupos; a suavidade nos contatos interconscienciais; os trafores mentaissomáticos auxiliando nas cicatrizações emocionais; a afetuosidade pacificadora; a gentileza nas interrelações; a maturidade demonstrada pela gratidão aos grupos do passado; o traforismo diário qualificando a convivialidade; a recomposição grupocármica; a intercooperação; a intercompreensão; a serenidade sendo consequência da compreensão e superação do
conflito intraconsciencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
de lucidez na identificação das consciexes afinizadas com o holopensene pessoal monárquico;
a autointoxicação energética; as perdas energéticas nas autodefesas anticosmoéticas; os ataques
extrafísicos do grupo de credores; o reencontro com consciexes reinvindicantes; as retrocognições
vexaminosas relacionadas a retrovidas na monarquia; a manipulação emocional em projeções da
consciência para o extrafísico, com baixa lucidez; as projeções conscientes impactantes; o amparo extrafísico relacionado à assistência à monarquia; a autorretratação perante consciexes companheiras do passado; os campos bioenergéticos do curso Reciclagem de Posturas Monárquicas
(CEAEC), propiciando reencontros grupocármicos multimilenares; a Dinâmica Interassistencial
à Monarquia gerando contato com a equipex de amparo e o grupo de assistidos; as visitas extrafísicas amparadas a castelos e palácios com objetivo educacional e interassistencial; as reconciliações e demonstrações de afeto entre conscins e consciexes; os reencontros grupocármicos extrafísicos; os esbregues evolutivos no Curso Intermissivo (CI); a didática do acoplamento com consciexes com traços monárquicos gerando espelhamento da própria intraconsciencialidade; o contato
com os amparadores extrafísicos com retrovidas na monarquia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão
grupocármica; o sinergismo autocoerência-autenticidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da convivialidade
sadia.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da interassistencialidade;
a teoria do holocarma; a teoria dos estágios das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da autopesquisa; a técnica da Autoconscienciometria; as técnicas
de reconciliação; as técnicas da comunicação não-violenta; as técnicas de mediação de conflitos.
Voluntariologia: o voluntariado engajado no desenvolvimento interassistencial maxiproexológico na Instituição Conscienciocêntrica (IC) na qual atua.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Maxifraternologia.
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Efeitologia: os efeitos nosográficos das imaturidades conviviológicas; o efeito do posicionamento interassistencial; o efeito da autocompreensão na heterocompreensão; o efeito do
exemplarismo cosmoético; os efeitos em cadeia da gratidão.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da autopesquisa autocrítica; as neossinapses oriundas das reciclagens do posicionamento anacrônico.
Ciclologia: o ciclo autopesquisa–reciclagens existenciais–reciclagens intraconscienciais–interassistência.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocompreensão-heterocompreensão; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio loc interno–loc externo.
Interaciologia: a interação fuga da liderança interassistencial–melin–melex.
Crescendologia: o crescendo patológico autoignorância-autoincompreensão-heteroincompreensão-aversão; o crescendo homeostático autopesquisa-autocompreensão-autenfrentamento-heterocompreensão.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autorresponsabilização-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoquestionamento-posicionamento-intercompreensão-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo antepassado de si mesmo / autorrevezador multiexistencial; o antagonismo aversão à monarquia / assistência à monarquia; o antagonismo negação
da assistência / assunção do papel assistencial; o antagonismo assediador / assistente; o antagonismo foco egoico / foco assistencial; o antagonismo desafeição / perdão.
Paradoxologia: o paradoxo de a estagnação evolutiva poder ocorrer no apego à monarquia assim como na aversão à monarquia; o paradoxo de quem foi auxiliado pela monarquia
negar assistência ao grupo; o efeito paradoxal de determinada decisão pessoal poder ter o poder
de mudar a vida de muitas consciências.
Politicologia: a autocracia; a monarquia; a aristocracia.
Legislogia: a lei da selva; a lei do manda quem pode, obedece quem tem juízo; as leis
evolutivas; a lei cósmica.
Filiologia: o desenvolvimento da assistenciofilia; a conquista da autopesquisofilia; a necessidade da traforofilia; a implantação da megafraternofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a autopesquisofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do infantilismo;
a síndrome do ostracismo; a síndrome da dominação; a síndrome do algoz; a síndrome do pequeno poder; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania de virar a cara.
Mitologia: o mito da autoimagem idealizada; o mito da princesa encantada; os mitos
eufemísticos dos contos de fadas; o megamito social da rainha; os automitos.
Holotecologia: a conflitoteca; a autocriticoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a monarquicoteca; a nosoteca; a temperamentoteca; a trafaroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Historiologia; a Seriexologia; a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; a Antagonismologia; a Antiassistenciologia; a Antievoluciologia; a Autocompreensiologia; a Autoconflitologia; a Belicosologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o re-
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ciclante 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 consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a 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 antagonista; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens inconvivator; o Homo sapiens monarchicus; o Homo sapiens antiassistentialis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens antievolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aversão sutil à monarquia = o pecadilho mental assediador contra conscin ou consciex com vínculo atual ou pretérito à realeza; aversão explícita à monarquia = a esquiva ou fuga em empreender qualquer atividade relacionada à temática monarquia.
Culturologia: a cultura das aparências; a cultura do ódio; a cultura do medo.
Terapeuticologia. O processo de superação da aversão à monarquia pode ser alcançado,
por exemplo, por meio de 7 atitudes terapêuticas, autaplicadas, dispostas em ordem funcional:
1. Autopercepção: o reconhecimento da existência de dificuldades na convivialidade
com conscins ou consciexes relacionadas à monarquia.
2. Autoquestionamento: a reflexão sobre os desafetos e desconfortos relacionados ao
grupo aversivo.
3. Autopesquisa: o aprofundamento da autopesquisa na busca pela compreensão das informações existentes no sentimento de desafeto em relação à monarquia.
4. Autocompreensão: a acolhida dos resultados das autopesquisas e do passado seriexológico monárquico.
5. Autorreciclagem: os traços atravancadores da evolução revistos e o desenvolvimento
de traços assertivos e evolutivos.
6. Interassistencialidade: a assunção da responsabilidade interassistencial.
7. Exemplarismo: os dividendos do processo de autodesenvolvimento na condição de
exemplo às outras consciências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a aversão à monarquia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Autenfrentamento dos traços monárquicos: Autorreciclologia; Homeostático.
04. Autopensenidade monárquica: Parapatologia; Nosográfico.
05. Aversão sigilosa: Parapatologia; Nosográfico.
06. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
07. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
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Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.

A AVERSÃO À MONARQUIA DEMONSTRA FRAGILIDADE
AUTOCRÍTICA DO PESQUISADOR, QUANDO REPRODUZ
COMPORTAMENTOS ARISTOCRÁTICOS E ANTIASSISTENCIAIS, GERADORES DE INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta aversão a grupos monárquicos, intra
ou extrafísicos? Já refletiu sobre a oportunidade interassistencial da conexão com o grupo de ex-aristocratas?
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
118, 119, 138, 139, 192, 193, 236 e 237.
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 264 e 1.102.

C. A. E.
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AVERSÃO SIGILOSA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aversão sigilosa é a manifestação velada de repugnância a objetos, pessoas e situações, incapacitando a conscin, homem ou mulher, de autorreciclar-se quanto às posturas beligerantes, racistas e preconceituosas, pretensamente camufladas, desperdiçando as oportunidades de compreensão do paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo aversão deriva do idioma Latim, aversio, “afastamento; desgosto; ódio; aversão”. Apareceu do Século XVI. O termo sigilo procede também do idioma Latim, sigillum, “marca pequena; sinalzinho; estatueta; objeto de relevo; sinete; selo”. Surgiu no mesmo
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Repulsão sigilosa. 2. Antipatia silenciosa. 3. Aversão velada.
Cognatologia: Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo sigilo: sigilação; sigilada; sigilado; sigilar; sigilismo; sigilista; sigilística; sigilístico; sigilosa; sigiloso.
Neologia. As 3 expressões compostas aversão sigilosa, miniaversão sigilosa e megaaversão sigilosa são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Aversão declarada. 2. Repulsa explícita. 3. Asco revelado. 4. Intolerância manifesta.
Estrangeirismologia: os preconceitos sustentados ad infinitum; o argumentum ad homine; a agressividade resultante do estranhamento ao diferente manifestada pelo bullying; o open
secret; o underground da personalidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reciclagem intraconsciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste segredo irrevelável. Segredo significa segregação. Todo segredo acaba.
Coloquiologia: – Cada macaco no seu galho.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Aversão. A aversão e hostilidade a determinado vício, em muitos casos, pode ser
apenas disfarce do medo da recaída da pessoa ex-viciada”.
2. “Preconceitos. Os constructos e princípios evolutivos constitutivos do corpus da
Conscienciologia enfrentam como principais adversários sociais, as raízes dos preconceitos seculares e milenares da Socin ainda patológica. É a luta permanente das recéxis tarísticas cosmoéticas contra as aprioroses taconísticas ultrapassadas dos lavadores de cérebros, catequistas, doutrinadores, inculcadores e dogmatas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal assediado; os autopensenes cronicificados; a autopensenização ilícita; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; a contaminação do holopensene grupal; a reciclagem da autopensenidade; o autabertismo neopensênico; a autopensenidade liberta.
Fatologia: a aversão sigilosa; a aversão pessoal sem explicação; o assédio moral; a guerra de nervos; a inveja não declarada; o orgulho do brasão da família; o agrupamento de pessoas
vocacionadas à mágoa contaminando o ambiente; o autodesprezo às próprias potencialidades renovadoras; o autoderrotismo não declarado; a escravidão ao subcérebro abdominal; o limite autocognitivo; a manutenção dos mecanismos de defesa do ego (MDE) em prejuízo do autenfrenta-
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mento; a incapacidade empática; a paranoia; a atitude permanente de autodefesa através do ataque; a intolerância às diferenças; o pré-julgamento gerando desconfiança patológica; o raciocínio
oposto à lógica dos fatos; a falta de explicitação e transparência da personalidade íntegra; a intolerância à dessemelhança consciencial; as publicações preconceituosas no Facebook; a covardia;
a autopostura doentia; os traumas do passado gerando aversões aparentemente inexplicáveis; as
pesquisas pseudocientíficas corroborando preconceitos para manter o status quo; as doutrinas religiosas geradoras de guerra; a segregação aos refugiados; a misoginia gerada pelas religiões patriarcais; a doutrinação religiosa de crianças instigando o ódio precoce; o autencantoamento cosmoético; a bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU) hasteada na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), simbolizando o acolhimento
e a paz entre os povos; o uso do tempo livre para autopesquisa das aversões; o abertismo consciencial.
Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o pavor à autexposição da projetabilidade lúcida (PL); a paraprocedência baratrosférica; a interassistência fracionada durante a tenepes devido à falta de autenfrentamento; o conluio da conscin
com os assediadores causando danos morais à vítima; o cultivo do parapsiquismo intelectual;
a autoconscientização multidimensional (AM); a autopredisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos; a sinalética energética pessoal e parapsíquica; o nível de acessibilidade permitido aos
amparadores extrafísicos; a atuação dos evoluciólogos dando a oportunidade dos renascimentos
em grupo fora dos guetos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico aversão sigilosa latente–aversão declarada
manifesta; o sinergismo nosográfico irracionalidade-impulsividade-agressividade; o sinergismo
nosográfico dos pensenes apriorísticos; o sinergismo homeostático compreensão interconsciencial–respeito interconsciencial.
Principiologia: o princípio da defesa sincera dos direitos conscienciais; o princípio dos
afins se atraírem; a falta de coexistência do princípio binomial admiração-discordância; a necessidade do princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da estagnação consciencial evolutiva.
Codigologia: os códigos sociais de convivência pacífica.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os dolos aparentemente imperceptíveis da autopensenização doentia; a teoria da
reurbex.
Tecnologia: a técnica reacionária do avestruzismo; a técnica da autexposição; a técnica
da impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; o exercício constante da técnica de desassimilação simpática das energias conscienciais (desassim), dos docentes da Conscienciologia,
durante os debates, aulas e palestras; a técnica da confrontação de conceitos opostos; a técnica da
desassedialidade direta.
Voluntariologia: os voluntários da Paz da Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autorretrocognociologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
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Efeitologia: o efeito patológico nas decisões covardes; o efeito halo da ilogicidade grupal; o efeito do amor próprio nos relacionamentos interconscienciais; o megaefeito reciclador da
maxidissidência libertária das coleiras do ego; os efeitos recinológicos da identificação de traços
belicistas renitentes no temperamento do intermissivista jejuno; o efeito nocivo da pressuposição
no julgamento dos fatos e parafatos; o efeito positivo da reurbanização planetária.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas pelas verdades relativas de ponta (verpons) desconstruindo conceitos envilecidos.
Ciclologia: o ciclo edificante da neopensenidade; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) levando à reeducação consciencial; o ciclo benéfico da semperaprendência.
Enumerologia: a expressão facial de nojo; o desprezo no olhar; o anátema não proferido; a contraposição infundada; a discórdia instalada; o ódio velado; a inimizade explícita.
Binomiologia: o binômio ideia-intenção; o binômio medo-desconfiança; o binômio desconfiança-desesperança; o binômio aversão-agressão; o binômio fanatismo-repelência; o binômio interpretacionismo-erro; o binômio aversão–transtorno obsessivo compulsivo (TOC).
Interaciologia: a interação oportunidade de reciclar–oportunidade de assistir; a interação argumentação lógica–acoplamento com amparador técnico–verbação.
Crescendologia: o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo regressivo patopensenização consciente–desequilíbrio psíquico–doença mental cronicificada; o crescendo da autocorrupção quanto aos mecanismos de defesa do ego (MDEs) na manutenção das aversões sigilosas.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio interconsciencial através do cotejo
trafor-trafar-trafal; o exercício do trinômio boa vontade–paciência–Cosmoética; o trinômio apriorismose-preconceito-isolamento.
Polinomiologia: a patopensenidade denunciada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo audácia justificada / pavores injustificados; o antagonismo amor doador / ação egocêntrica; o antagonismo autatilamento / autaparvalhamento;
o antagonismo autolibertação / autestigmatização; o antagonismo autocomprometimento benéfico / autocomprometimento maléfico; o antagonismo relação destravadora da evolução / relação
atravancadora da evolução; o antagonismo autopesquisa / automimese.
Paradoxologia: o paradoxo discrição-abrangência do trabalho do tenepessista e ofiexista; o paradoxo de não haver segredos entre as múltiplas dimensões.
Politicologia: a asnocracia; a teocracia; a pseudodemocracia; a tiranocracia; a autocracia; a assediocracia predominando no Planeta Terra-Hospital; a lucidocracia; a premência da
conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na aplicação da reciclagem intraconsciencial (recin).
Filiologia: a criticofilia; a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a tanatofobia; a neofobia; a xenofobia; a agorafobia; a misofobia; a fobia de doenças.
Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome do justiceiro; a síndrome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania em querer ter a última palavra.
Holotecologia: a convivioteca; a autocriticoteca; a interassistencioteca; a autoconsciencioterapeuticoteca; a mentalsomatoteca; a parassocioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Autocriticologia; a Confianciologia; a Desconfiometrologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia;
a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa conflituosa; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin casca grossa; a consbel ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin inconciliável; a conscin acrítica; a conscin fanática.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o assedin; o assedex;
o desamparador; o vampiro humano; o defensor do indefensável; o extremista político; o escritor;
o humorista satírico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a assedin; a assedex;
a desamparadora; a vampira humana; a defensora do indefensável; a extremista política; a escritora; a humorista satírica.
Hominologia: o Homo sapiens ilicitus; o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens incohaerens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens interobsessor; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens tyrannicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaversão sigilosa = a expressa na reação de fuga da conscin quando
exposta a acontecimentos de intensa emoção; megaaversão sigilosa = a expressa na reação de fúria da conscin quando exposta a posicionamentos discordantes.
Culturologia: a Multiculturologia da holomaturidade evolutiva; as esquisitices culturais
seculares mantidas nas tradições grupais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 aversão sigilosa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo imitação / evitação: Conviviologia; Neutro.
03. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
05. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
07. Confronto sociológico: Parassociologia; Neutro.
08. Desconfiança nociva: Parapatologia; Nosográfico.
09. Evitação da evitação: Conviviologia; Homeostático.
10. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
11. Inortodoxia: Cosmoeticologia; Neutro.
12. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
13. Oposto inassimilável: Contrariologia; Neutro.
14. Quebra de regras: Recexologia; Neutro.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOPESQUISA DAS REAÇÕES PARAPATOLÓGICAS
PODE LEVAR A CONSCIÊNCIA A RECONHECER NA INTIMIDADE A AVERSÃO SIGILOSA IMPEDITIVA DA RECICLAGEM QUANTO AO TRAFAL DO CONVÍVIO MAXIFRATERNO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa a aversão sigilosa? Percebeu mecanismos de defesa do ego sustentando tal aversão?
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BABELISMO FINANCEIRO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O babelismo financeiro é a condição ou efeito da falta de organização da
conscin, homem ou mulher, em lidar com o dinheiro no âmbito pessoal e profissional podendo
causar privação, penúria ou endividamento e gerar interprisão grupocármica, repercutindo negativamente na proéxis individual e grupal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo babel deriva do idioma Latim Bíblico, babel, “confusão”, e do idioma Hebraico, bábhél, equivalente à Babilônia, proveniente do idioma Assírio, bab-ilu, “porta de
deus”. Apareceu no Século XVI. 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 termo finança deriva do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de renda; recursos
financeiros”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo financeiro apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Desorganização financeira. 2. Indisciplina financeira. 3. Descontrole financeiro. 4. Desordem financeira. 5. Confusão financeira. 6. Bagunça financeira. 7. Anarquia financeira.
Neologia. As 3 expressões compostas babelismo financeiro, babelismo financeiro agudo
e babelismo financeiro crônico são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Administração financeira eficaz. 2. Organização financeira. 3. Administração orçamentária. 4. Disciplina financeira. 5. Controle financeiro. 6. Planejamento financeiro. 7. Gestão financeira.
Estrangeirismologia: o savoir-faire financeiro; o laissez-faire; a money society; o dictum meum pactum; o feeling comercial; a accountability; a affectio societatis; o deficit financeiro;
o home broker; o superavit financeiro; o buffer financeiro; os insights financeiros pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à organização financeira.
Coloquiologia: o dinheiro atrai dinheiro; o ato de prevenir para não remediar.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos:
1. “Dinheiro. O dinheiro cria rusgas e rugas”.
2. “Finanças. Se você não possui habilidade para o empreendedorismo, contrate um
consultor econômico-financeiro a fim de constituir o pé-de-meia necessário para o cumprimento
da programação existencial de maneira tranquila, sem preocupações com dinheiro”.
3. “Pé-de-meia. O pé-de-meia, ou seja, a condição econômico-financeira fortalece os
megatrafores da personalidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desorganização financeira; os babelpensenes;
a babelpensenidade; o holopensene pessoal esbanjador; o holopensene patológico da corrupção financeira aliciando a conscin inexperiente; a pensenidade patológica quanto à aplicação das finanças; os patopensenes; a patopensenidade; a maximização das pressões holopensênicas relativas
à falta de dinheiro; o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira; o holopensene pessoal da sustentabilidade econômico-financeira familiar; a orientação precoce do pensenizar sadiamente nas transações financeiras; o holopensene pessoal da gestão financeira; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal na aplicação interassistencial dos recursos
financeiros; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene evolutivo da organização econômico-financeira interassistencial; os evo-
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luciopensenes; a evoluciopensenidade; a aplicação inteligente do dinheiro propiciando o investimento homeostático proexológico; o holopensene pessoal da maturidade econômico-financeira;
o holopensene grupal da prosperidade financeira; o holopensene grupal maxiproexológico; os grupopensenes; a grupopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene pessoal
do critério com a liberdade financeira.
Fatologia: o babelismo financeiro; o excesso de dívidas; o desastre das finanças; a falência; os empréstimos pendentes; o conflito ante a falta ou o empréstimo de dinheiro entre familiares, amigos e colegas de trabalho; a incapacidade de manter as reciclagens dos comportamentos
quanto às finanças pessoais; a ansiedade sobre a situação financeira; a ausência de economias;
o descontrole nos gastos; o desespero sobre a condição financeira deficitária; o orçamento familiar; o orçamento institucional; a dependência econômico-financeira; o apego patológico aos bens
para a sobrevivência humana; a estagnação na irrealização da proéxis em função de dívidas; o pagamento da dívida financeira com a própria vida; o gasto antecipado do 13 o salário; o gasto espúrio do 13o salário; o fato imprevisto causador de despesas inesperadas; o desperdício; o esbanjamento; a falta de previdência econômica; a mentalidade perdulária; a busca artificial de autestima;
a autoimagem distorcida; a força do poder do dinheiro; a ostentação; o luxo; o salário defasado;
a discriminação salarial; o desequilíbrio financeiro; o imediatismo; a renda insuficiente; o excesso
de autoconfiança; a pressão social; os distúrbios financeiros; a mesquinharia; o recurso financeiro
limitado; a manipulação propagandística anticosmoética; as liquidações tidas como imperdíveis;
as datas comemorativas de cunho eminentemente consumista; a liquidez; o corte dos gastos excessivos e desmedidos; as anotações diárias das despesas realizadas; o uso da planilha financeira no
controle orçamentário mensal; a pesquisa de preços; a independência econômico-financeira; o aslário atualizado; o dinheiro enquanto meio e não na condição de fim; a previdência privada; a capacidade evolutiva de administrar o dinheiro sem contaminar as relações afetivas; a construção
e manutenção do patrimônio pessoal; a compra da casa própria; o capital de giro; o fluxo de caixa; a responsabilidade financeira; as recins proporcionadas no curso Autoconscientização Organizacional (AOG) da Associação Internacional para Evolução da Consciência (ARACÊ).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a acumulação de
bagulhos energéticos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o assédio extrafísico financeiro desviando a conscin da proéxis; as ideias inatas confirmadoras do perfil econômico-financeiro das retrovidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo organização pessoal–rendimento financeiro; o sinergismo aportes-retribuição; o sinergismo patológico autodesorganização-autodesperdício; o sinergismo autoparapsiquismo lúcido–maturidade econômico-financeira; o sinergismo patológico carência afetiva–descontrole financeiro; o sinergismo finanças-cosmoética; o sinergismo recurso
financeiro–megaempreendimentos libertários.
Principiologia: o princípio cosmoético de a conscin evitar o rastro financeiro negativo
por meio da liquidação total de dívidas; o princípio da neofobia; o princípio de a educação ser
o melhor recurso para o desenvolvimento econômico-financeiro; o princípio da viabilidade econômico-financeira na construção da edificação saudável; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP) no cuidado com as finanças pessoais, familiares ou grupais; o princípio do não perdularismo dos recursos financeiros; o princípio “sabendo usar não irá faltar”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de defesa do consumidor.
Teoriologia: a teoria da inteligência financeira; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo a corrupção financeira; a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada à vida pessoal; a teoria da autossustentabilidade financeira; a teoria da Era da Fartura; as teorias econômicas; a teoria da administração financeira.
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Tecnologia: as técnicas publicitárias persuasivas anticosmoéticas; as técnicas de venda
do ciberconsumismo; as técnicas de organização financeira; a técnica do orçamento pessoal anual; a técnica do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazos; a técnica do pé-de-meia
pessoal.
Voluntariologia: a disponibilidade para o voluntariado conscienciológico proporcional
à superação do babelismo financeiro.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
da vida cotidiana diuturna aplicado a gestão de campus conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Economistas;
o Colégio Invisível da Administrativologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito estagnador da dívida financeira na proéxis pessoal; os efeitos patológicos da autoproéxis abortada na maxiproéxis grupal; o efeito positivo dos autoinvestimentos
proexológicos em outras consciências; o efeito alavancador do recurso financeiro na implantação de empreendimentos tarísticos; o efeito halo nosográfico dos empréstimos inconsequentes;
o efeito bola de neve ocasionado pelo acúmulo de dívidas; o efeito da saúde financeira na saúde
holossomática; o efeito cascata alastrando globalmente a crise financeira; o efeito grupocármico
da desordem financeira pessoal; o efeito evolutivo do desapego material lúcido; o efeito policármico homeostático do investimento nas instituições tarísticas.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas desperdiçadas; as retrossinapses atuantes na gestão financeira; a reciclagem das retrossinapses ampliando a inteligência financeira; os
estudos das finanças promovendo o desenvolvimento de neossinapses econômico-financeiras;
a prática do consumismo bloqueando a formação de neossinapses sobre a relação sadia com o dinheiro.
Ciclologia: o ciclo didático-pedagógico aprendizagem financeira–aplicação dos recursos financeiros; o ciclo financeiro patológico pedir-esbanjar-endividar-depender; o ciclo vicioso
manipulação-especulação presente nos mercados financeiros; o ciclo de vida no projeto planejar-elaborar-aprovar-implementar-avaliar-replanejar; o ciclo proexológico planejar-quantificar-alocar-realizar ao longo da vida intrafísica; o ciclo econômico produção-consumo; o ciclo insustentável das pirâmides financeiras; o ciclo virtuoso dinheiro-gescon-tares; o ciclo diário pagar-receber; o ciclo trabalho-esforço-conquista.
Binomiologia: o binômio energias conscienciais–pé-de-meia financeiro; o binômio ganhos financeiros–investimentos proexogênicos; o binômio lucro-risco; o binômio custo-benefício;
o binômio autonomia financeira–liberdade de expressão; o binômio benevolência-amparo; o binômio insegurança–emprego público; o binômio desapego–livre arbítrio; o binômio recepção-distribuição; o binômio apego-desapego; o binômio desorganização-endividamento; o binômio
organização-prevenção; o binômio patológico dependência-submissão; a aplicação saudável do
binômio ganhar antes–gastar depois; o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio inadimplência financeira–inadimplência proexológica; o binômio poupança financeira–poupança
existencial.
Interaciologia: a interação patológica dinheiro-corrupção; a interação inteligência financeira–inteligência evolutiva; a interação homeostática doação financeira–interassistência;
a interação saldo da conta-corrente bancária–saldo da conta-corrente holocármica–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação extensão das acumulações–qualidade das acumulações; a interação estabilidade-dinamismo; a interação saúde financeira–saúde somática–saúde
holossomática–saúde consciencial; a interação previsão-provisão; a interação dos recebimentos
atuante nos empreendimentos interassistenciais.
Crescendologia: o crescendo evolutivo egoísmo-altruísmo na aplicação dos recursos financeiros; o crescendo tacon-tares na priorização do investimento financeiro assistencial; o crescendo sadio independência financeira–liberdade de ação–alavancagem proexológica; o crescen-
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do acumulabilidade-usabilidade; o crescendo evolutivo conscin miserê–conscin large; o crescendo assistencial egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio patológico sexo-dinheiro-poder; o trinômio nosográfico desorganização-desperdício-dano; o trinômio realístico desejo-recurso-exequibilidade; o trinômio
receita-despesa-saldo; o trinômio oferta-procura-preço; o trinômio homeostático lisura-amparo-epicentrismo; o trinômio planejar-registrar-realizar; o trinômio autodecisão lúcida–uso correto
dos recursos–libertação econômico-financeira.
Polinomiologia: o polinômio desequilíbrio-deficit-inadimplência-falência; o polinômio
antiproexológico consumismo-perdularismo-esbanjamento-desperdício na aplicação do recurso
financeiro; a evitação de mecanismos financeiros anticosmoéticos com base no polinômio exploração-manipulação-chantagem-barganha; a supressão do polinômio acumulação excessiva–avareza–ganância–ambição desenfreada na gestão financeira; o desenvolvimento do polinômio generosidade-solidariedade-interassistencialidade-megafraternidade na aplicação do recurso financeiro; o polinômio lucidez financeira–gastos comedidos–acumulabilidade–doação interassistencial o polinômio balanço contábil–balanço fiscal–balanço financeiro–balanço interassistencial
informatizados.
Antagonismologia: o antagonismo lucidez cronológica / lucro financeiro; o antagonismo perde-ganha do mercado financeiro / ganha-ganha do processo interassistencial; o antagonismo financeiro mecanismo de assistência / mecanismo de domínio; o antagonismo economia de
consumo / economia de investimento; o antagonismo injetar dinheiro / ejetar dinheiro; o antagonismo riqueza / pobreza; o antagonismo superavit / deficit.
Paradoxologia: o paradoxo da rebabelização financeira a partir da intenção de se desbabelizar; o paradoxo de o prejuízo financeiro poder repercutir em rendimento consciencial;
o paradoxo independência financeira–dependência emocional; o paradoxo patológico escravidão profissional–liberdade financeira.
Politicologia: a carência de políticas para o financiamento de reformas inclusivas; as políticas externas assistenciais (recepção migratória, ajudas humanitárias, doações financeiras, intercâmbios, forças de paz); as políticas fiscal e econômica voltadas à proteção do patrimônio financeiro da classe economicamente dominante.
Legislogia: a lei anticosmoética do vale-tudo; a lei de causa e efeito sobre os investimen–
tos financeiros; as leis da Economia Consciencial; a lei da sobrevivência humana; a lei de responsabilidade fiscal; a lei da inseparabilidade grupocármica; a contraposição das leis cosmoéticas
aplicada na lei de Gerson nos contextos financeiros da Socin Patológica.
Filiologia: a economofilia; a dinheirofilia; a administrofilia; a desperdiciofilia; a decidofilia; a recexofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a economofobia; a proexofobia; a ciberfobia; a administrofobia; a recexofobia; a crometofobia; a economofobia.
Sindromologia: a síndrome do babelismo; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome
da acumulação; a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome da codependência; a síndrome da classe
econômica.
Maniologia: a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão; a mania patológica de dizer devo, não nego, pago quando puder.
Mitologia: o mito comercial do financiamento sem juros; o mito das instituições financeiras serem sempre sólidas; o mito de ser impossível ser rico honestamente usado enquanto desculpa para não se alcançar a independência financeira; o mito de o dinheiro trazer felicidade;
o mito de o dinheiro comprar tudo; o mito religioso da compra do lugar no reino dos céus.
Holotecologia: a administroteca; a economoteca; a inventarioteca; a metodoteca; a numismaticoteca; a organizacioteca; a proexoteca; a tecnoteca; a intrafisicoteca; a biblioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Proexologia; a Energossomatologia; a Economiologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Psicologia Econômica; a Engenharia Econômica; a Engenharia Financeira; a Neuroeconomia; a Econometria; a Autorganizaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin desorganizada financeiramente; a consréu; a conscin proexista
miserê; a conscin laranja; a conscin mula; a conscin ave de rapina; a conscin neófita engolindo ingenuamente as iscas lançadas pelos tubarões do mercado financeiro; a conscin autorganizada financeiramente; a conscin proexista large; as conscins megainvestidoras; a conscin interassistencial.
Masculinologia: o consumista; o avarento; o esbanjador; o agiota; o bancário; o investidor; o poupador; o manipulador; o sonegador; o credor; o devedor; o corrupto; o unha-de-fome;
o avaro; o usurário; o perdulário; o homem mesquinho; o homem mão-de-vaca; o sovina; o pão-duro; o doador; o antidinheirista; o homem mão-fechada; o homem mão-aberta; o prevenido;
o poupador; o assessor econômico-financeiro; 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 empreendedor conscienciocêntrico.
Femininologia: a consumista; a avarenta; a esbanjadora; a agiota; a bancária; a investidora; a poupadora; a manipuladora; a sonegadora; a credora; a devedora; a corrupta; a unha-de-fome; a avara; a usurária; a perdulária; a mulher mesquinha; a mulher mão-de-vaca; a sovina; a pão-dura; a doadora; a antidinheirista; a mulher mão-fechada; a mulher mão-aberta; a prevenida;
a poupadora; a assessora econômico-financeira; 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 empreendedora conscienciocêntrica.
Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: babelismo financeiro agudo = aquele vivenciado de modo lúcido ao longo de 1 ano; babelismo financeiro crônico = aquele vivenciado de modo obnubilado ao longo de,
no mínimo, 1 decênio.
Culturologia: a evitação da cultura dos idiotismos econômico-financeiros; a cultura da
preventividade; o desperdício de finanças da cultura consumista.
Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 especificidades do babelismo financeiro acometendo a conscin desorganizada, homem ou mulher:
1. Amnésia financeira: a gestão financeira deficiente no momento presente, com esquecimento das responsabilidades, podendo levar ao endividamento.
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2. Anemia financeira: a situação financeira frágil, no limite entre o equilíbrio e o endividamento.
3. Bulimia financeira: a compra compulsiva gerando a culpa e a depressão.
4. Desnutrição financeira: o consumo contínuo e sistemático causando gastos superiores ao salário mensal.
5. Fobia financeira: o medo visceral de estar em contato com a própria realidade financeira.
6. Hemorragia financeira: a evasão desmensurada e inútil de recursos.
7. Miopia financeira: o planejamento financeiro a curto prazo, ignorando a visão de
longo prazo, a ponto de não realizar o pé-de-meia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 babelismo financeiro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
02. Buffer financeiro: Proexologia; Homeostático.
03. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
05. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
06. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Educação financeira precoce: Reeducaciologia; Neutro.
08. Energia do dinheiro: Proexologia; Neutro.
09. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
10. Finanças interassistenciais: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
12. Ortometria econômico-financeira: Autoconscienciometrologia; Neutro.
13. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
14. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Síndrome do hiperconsumismo: Parapatologia; Nosográfico.

O MELHOR MODO DE DEMOVER OBSTÁCULOS ADVINDOS DO BABELISMO FINANCEIRO É ADMINISTRAR COM
RACIONALIDADE E COSMOÉTICA OS RECURSOS ECONÔMICOS A FIM DE REALIZAR A AUTO E A MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou quanto à importância da organização financeira? Sabe administrar as finanças pessoais visando ao completismo existencial?
Bibliografia Específica:
1. Navarro, Conrado; & Massaro, André; Dinheiro é um Santo Remédio; 188p.; 11 caps.; 21 x 14 cm; br;
Gente; São Paulo; SP; 2013; páginas 43 a 62.
2. Needleman, Jacob; O Dinheiro e o Significado da Vida (Money and the Meaning of Life); trad. Gilson César Cardoso de Sousa; 248 p.; 3 partes; 22 caps.; 1 E-mail; 1 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 2 apênds.; 23 x 16 cm; br.;
Cultrix; São Paulo; SP; 2007; páginas 52 a 57, 95 a 108 e 168.
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; 7.663 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 234.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
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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 530, 531, 719
e 1.271.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
a
br.; 3 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 9 a 139.

R. O. O.

Enciclopédia da Conscienciologia

4428

BABELISMO TÉCNICO
(POLIGLOTISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O babelismo técnico é a mistura, mescla ou interpenetração de idiomas na
autexpressão oral ou escrita da conscin, homem ou mulher, de modo a otimizar a verbalização do
conteúdo tarístico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo babel deriva do idioma Latim, babel, “confusão; confusão de línguas; confusão de entendimento”, e este do idioma Hebraico, babhel, “Babilônia”, proveniente do
idioma Assírio bab-ilu, “porta de deus”. Apareceu no Século XVI. 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 técnico provém do mesmo idioma Grego,
tekhnikós, “relativo à Arte; à Ciência; ao saber; ao conhecimento; à prática de certa profissão”.
Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Poliglotismo técnico. 2. Code-switching técnico. 3. Code-mixing especializado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo babelismo:
ababelação; ababelado; ababelador; ababelar; ababelável; babel; babelar; babelesco; babélico;
babelista; babelística; babelístico; babelização; babelizada; babelizado; babelizar; babilônia;
babiloníaca; babiloníaco; babilônica; babilônico; babiloniense; babilônio.
Neologia. As 3 expressões compostas babelismo técnico, babelismo técnico oral e babelismo técnico gráfico são neologismos técnicos da Poliglotismologia.
Antonimologia: 1. Babelismo. 2. Interlíngua. 3. Língua macarrônica. 4. Fossilização
de interferência linguística. 5. Barbarismo. 6. Purismo. 7. Poligenismo linguístico.
Estrangeirismologia: o gift of gab; a loanword; a loanshift; o mot juste; o bilingual
writer; o Dolmetscher; o Übersetzer; o Tertuliarium; o Proexarium; o Conviviarum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortopensenidade comunicativa multilíngue.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares pertinentes ao assunto: – Babel:
mito linguístico. Babelismo: confusão linguística.
Filosofia: o Universalismo Linguístico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do poliglotismo; o holopensene pessoal do multiculturalismo vivenciado; a elaboração ortopensênica babélica; a catálise taquipensênica; os orismopensenes; a orismopensenidade; o holopensene pessoal parapedagógico.
Fatologia: o babelismo técnico; a inexistência de vernáculo imaculado; o uso do léxico
imediatamente disponível; o uso do léxico mais sintético; os registros pessoais; o pseudostatus do
babelismo; o perigo das homofonias interlíngues; o perigo dos parônimos interlíngues; a língua
materna turbinada; a língua franca; o interlocutor determinando o nível de babelismo técnico;
a etiqueta do poliglotismo; os vários idiomas presentes em frase única; o povo judeu propenso ao
babelismo técnico; o convívio em zona de fronteira; o contato simultâneo com personalidades de
diversas etnias; a Metrópole Trinacional do Iguassu; a Cognópolis Foz; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a seção Estrangeirismologia da Enciclopédia da
Conscienciologia; o babelismo técnico sendo indicador de competência linguística intercultural
pró-evolutiva.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o rapport com os
interlocutores e os leitores; as inspirações; a telepatia; as achegas poliglóticas de amparadores extrafísicos multiculturais; a sinalética energética e parapsíquica; a assim; a desassim; o desafio da
homeostase holossomática em meio às interações multiculturais interdimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos cognatos multilíngues.
Principiologia: o princípio do contato linguístico; o princípio da interpenetração interidiomática; o princípio da economia vocabular.
Tecnologia: a técnica de introdução de estrangeirismos.
Voluntariologia: o intercâmbio de voluntários entre ICs internacionais.
Ciclologia: o ciclo língua de base–língua adventícia.
Enumerologia: o babelismo técnico fonológico; o babelismo técnico morfemológico;
o babelismo técnico semântico; o babelismo técnico lexical; o babelismo técnico proverbial; o babelismo técnico sintático; o babelismo técnico estilístico. Os anglicismos; os galicismos; os espanholismos; os italianismos; os germanismos; os latinismos; os helenismos.
Binomiologia: o binômio adaptabilidade-flexibilidade.
Interaciologia: a interação interferências linguísticas–babelismo técnico; a interação
prosódia-sintaxe; a interação comércio-turismo; a interação língua ativa–língua passiva.
Crescendologia: o crescendo poliglotismo–babelismo técnico–conscienciês; o crescendo semilinguismo–interlíngua–babelismo técnico; o crescendo estrangeirismo-aportuguesamento; o crescendo pidgin–crioulo–idioma técnico; o crescendo da aculturação da conscin.
Antagonismologia: o antagonismo babelismo nosográfico / babelismo homeostático;
o antagonismo babelismo técnico / língua artificial; o antagonismo clareza / anfibologia; o antagonismo monogenismo linguístico (adamismo) / poligenismo linguístico (babelismo); o antagonismo modo monolíngue / modo multilíngue; o antagonismo modo monocultural / modo multicultural; o antagonismo comunicação interassistencial / comunicação lacunada.
Filiologia: a idiomatofilia; a poliglotofilia; a verbofilia; a glossofilia; a lexicofilia; a traduciofilia; a comunicofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a grafofilia; a assistenciofilia; a tecnofilia.
Mitologia: o mito da Torre de Babel; o mito da boa linguagem ser purista.
Holotecologia: a poliglotismoteca; a idiomatoteca; a linguisticoteca; a culturoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a pedagogoteca; a mensuroteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Poliglotismologia; a Comunicologia; a Redaciologia; a Parapedagogia; a Linguisticologia; a Filologia; a Autopolineurolexicologia; a Parapolimaticologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora tecnicamente babélica.
Masculinologia: o professor de Conscienciologia; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o articulista; o verbetógrafo; o exegeta; o hermeneuta; o escoliasta; o lexicólogo; o filólogo; o paracientista; o holofilósofo; o autor; o tratadista; o enciclopedista; o erudito; o polímata; o parapolímata; o agente retrocognitor.
Femininologia: a professora de Conscienciologia; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a articulista; a verbetógrafa; a exegeta; a hermeneuta; a escoliasta; a lexicóloga; a filóloga; a paracientista; a holofilósofa; a autora; a tratadista; a enciclopedista; a erudita;
a polímata; a parapolímata; a agente retrocognitora.
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Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo
sapiens communicator; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: babelismo técnico oral = a mistura proposital, técnica e tarística, do vernáculo com idiomas estrangeiros na comunicação falada; babelismo técnico gráfico = a mistura
proposital, técnica e tarística, do vernáculo com idiomas estrangeiros na comunicação escrita.
Culturologia: a cultura linguística; a cultura poliglótica; a cultura lexicológica; a cultura filológica; a cultura polimática; a cultura parapolimática; a Conviviologia Multiculturológica; a Interculturologia Pessoal; a Omniculturologia; a competência comunicativa intercultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 babelismo técnico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Bilinguismo: Poliglotismologia; Neutro.
03. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
06. Crescendo Linguística-Imagética: Crescendologia; Homeostático.
07. Estrangeirismo: Estrangeirismologia; Neutro.
08. Interlíngua: Linguisticologia; Neutro.
09. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
10. Latinismo: Poliglotismologia; Neutro.
11. Linguagem erudita: Erudiciologia; Neutro.
12. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Poliglotopensene: Pensenologia; Neutro.
15. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.

O BABELISMO TÉCNICO É FENÔMENO NATURAL ENTRE
CONSCINS INTERMISSIVISTAS, HOMENS OU MULHERES,
FAMILIARIZADAS COM A POLIGLOTISMOLOGIA, A ORISMOLOGIA, A ERUDICIOLOGIA E A ENCICLOPEDIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca empregar o babelismo técnico? Em quais
contingenciamentos? Pode melhorar?
Bibliografia Específica:
1. Grosjean, François; Bilingual: Life and Reality; XIX + 276 p.; 2 partes; 19 caps.; 91 citações; 9 ilus.;
1 tab.; 155 refs.; 15 webgrafias; alf.; 21 x 14 cm; br.; Harvard University Press; Cambridge, MA; USA; 2012; páginas 39
a 62.

O. M.
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BAGAGEM PRÉ-RESSOMÁTICA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A bagagem pré-ressomática é a experiência acumulada de retrointermissões, de retrovidas e da soma de retroconhecimentos da consciência, expressas na condição de
conscin, nesta dimensão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo bagagem deriva do idioma Francês, bagage, “bagagem”. Apareceu
no Século XVI. O primeiro prefixo pré procede do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O segundo prefixo re provém do mesmo idioma
Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra somática vem do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Bagagem paragenética; bagagem vivencial adquirida. 02. Bagagem
intermissiva. 03. Bagagem inata; lastro pré-ressomático. 04. Lastro multissecular; lastro paragenético. 05. Lastro intermissivo pessoal. 06. Riqueza intelectual pessoal. 07. Somatório dos autoconhecimentos. 08. Experiência profissional pessoal. 09. Autexperiência de vida. 10. Bagagem
científica pessoal; bagagem evolutiva pessoal; bagagem intraconsciencial; bagagem subjetiva; inteligência evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo bagagem: bagageira; bagageiro; bagagista; bagagito; porta-bagagem.
Neologia. As 3 expressões compostas bagagem pré-ressomática; bagagem pré-ressomática patopensênica e bagagem pré-ressomática ortopensênica são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 01. Cultura atual. 02. Autocognição atual. 03. Autexperiência atual.
04. Obtusidade evolutiva. 05. Inexperiência profissional pessoal. 06. Inexperiência de vida.
07. Imaturidade intelectual. 08. Pobreza intelectual pessoal. 09. Formação cultural lacunada;
formação escolar deficiente. 10. Ignorância evolutiva.
Estrangeirismologia: o background intelectual; o magnum curriculum vitae pessoal;
a awareness evolutiva; o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o carregamento pensênico no pen.
Fatologia: a bagagem de vida; a bagagem genética; a inteligência evolutiva (IE); as
ideias inatas; a cognição latente; o conhecimento ínsito; a experiência paragenética; o gabarito endógeno; a experimentação congênita; a holobiografia intelectual; o conjunto de autexperiências;
a retrovivência intelectual; os antecedentes intelectuais pessoais; a autoconsciencialidade; o conhecimento inato; o conhecimento latente; a expansão da lucidez pessoal; a erudição pessoal;
a apreensibilidade avançada; a autenciclopédia; a confrontação cultural; as potencialidades intraconscienciais; a elaboração do pensamento avançado; as neoverpons; as lacunas intelectuais; as
deficiências evolutivas; a inteligência cristalizada versus a inteligência fluida.
Parafatologia: a bagagem pré-ressomática; a bagagem paragenética; a bagagem multissecular do ego; a bagagem psicossomática; a bagagem mentalsomática; a bagagem holossomáti-
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ca; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições intermissivas; as
retroideias; a polimatia parapsíquica; a autoparaprocedência; a Pré- Ressomatologia; a comunex
Pombal; a Baratrosfera; a parapsicoteca; as Centrais Extrafísicas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na condição de bilhete da bagagem progressiva individual; o saldo da FEP; a bagagem multidimensional, fundamental e multiperceptiva, acumulada pela conscin lúcida, por meio da Conscienciologia, e válida para sempre.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a teoria da recuperação dos cons; a teoria
da holomemória integral holobiográfica.
Tecnologia: a mnemotécnica; a paramnemotécnica; a técnica das rememorações multifacetadas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo.
Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico do soma.
Neossinapsologia: as parassinapses dos paracons.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial.
Enumerologia: a bagagem adquirida; a bagagem acumulada; a bagagem cognitiva;
a bagagem cultural; a bagagem experiencial; a bagagem polimática; a bagagem sociocultural.
Binomiologia: o binômio memória ancestral–memória atual.
Interaciologia: a interação raciocínio-memória.
Crescendologia: o crescendo autorganização-memória-retrocognição.
Trinomiologia: o trinômio Ciência-Filosofia-Politicologia.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo bagagem de
talentos / bagagem de deficiências.
Politicologia: a conscienciocracia.
Filiologia: a autocogniciofilia.
Sindromologia: a síndrome da bagagem vazia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a intermissioteca; a holomnemoteca;
a mentalsomatoteca; a inventarioteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Parageneticologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomnemônica; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia;
a Holomaturologia; a Autoconscienciometrologia.
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 cacundeiro grupocármico.
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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 cacundeira grupocármica.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: bagagem pré-ressomática patopensênica = com predomínio de conhecimentos patológicos, doentios, anticosmoéticos, desconfortáveis ou infelizes; bagagem pré-ressomática ortopensênica = com predomínio de conhecimentos homeostáticos, sadios, cosmoéticos,
confortáveis ou felizes.
Culturologia: a bagagem cultural pessoal; o atacadismo cultural; a Culturologia Intermissivista Pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a bagagem pré-ressomática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
06. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

A BAGAGEM PRÉ-RESSOMÁTICA EMBASA A CONDIÇÃO
DE CONFORTO OU DESCONFORTO DA CONSCIN, NA VIVÊNCIA DA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA ATUAL, DEPENDENTE DAS AUTODECISÕES PELA RECÉXIS E PELA RECIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já buscou aprofundar a qualificação cosmoética
e o nível evolutivo das próprias lembranças remotas ou ideias inatas? A memória tem ajudado
você nesse contexto?
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