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B A G U L H O    A U T O P E N S Ê N I C O  
( P A T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bagulho autopensênico é o pensene patológico, anticosmoético e regres-

sivo da conscin incauta. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo bagulho vem de bago, derivado de baga, e este do idioma La-

tim, bacca, ―fruto miúdo; bola; tudo o que tem ou lembra a forma de baga‖. Surgiu no Século 

XV. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si 

próprio‖. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar algu-

ma 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 vocábulo 

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: 01.  Autopensene patológico. 02.  Autopensenidade maligna. 03.  Auto-

pensenidade patológica. 04.  Entulho pensamental. 05.  Cacareco mental. 06.  Bagulhada mental-

somática; bagulhismo intraconsciencial. 07.  Poluente autopensênico. 08.  Lixo autopensênico. 

09.  Sujeira mental. 10.  Mente intoxicada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo bagulho: 

abagulhado; bagulhada; bagulhado; bagulheiro; bagulhento; bagulhoso; desbagulhar; embagu-

lhar; esbagulhar; sembagulho. 

Neologia. As 4 expressões compostas bagulho autopensênico, retrobagulho autopensê-

nico, minibagulho autopensênico e megabagulho autopensênico são neologismos técnicos da Pa-

topensenologia. 

Antonimologia: 1.  Antibagulho autopensênico. 2.  Autopensenidade benigna. 3.  Retili-

nearidade autopensênica. 

Estrangeirismologia: o link baratrosférico autopensênico; a dirty mind; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação da autopensenidade ininterrupta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o bagulho autopensênico; a qualificação do recheio pensênico do univer-

so intraconsciencial; o holopensene pessoal dos patopensenes; a autopatopensenidade; o ato de 

pensenizar contra alguém; os baratropensenes; a baratropensenidade; os esquizopensenes; a es-

quizopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenida-

de; os malignopensenes; a malignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os no-

sopensenes; a nosopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os toxicopensenes;  

a toxicopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade cronicificada; as distorções autopen-

sênicas; os autopensenes de extremo pessimismo; os autopensenes depressivos; os autopensenes 

de expectativa ansiosa; as contaminações interpensênicas; os patopensenes irradiantes; a pressão 

holopensênica da Socin Patológica; a autopensenização irrefletida; a autopensenização improduti-

va; a autopensenização nociva; a inconsequência quanto à natureza das próprias assinaturas pen-

sênicas impressas no Cosmos; a negligência quanto à qualidade da fôrma holopensênica a ser her-

dada por si mesmo na futura ressoma; a autodinamização das manifestações pensênicas. 

 

Fatologia: o sujismundismo intraconsciencial; a falta da Higiene Mental Pessoal; a ca-

rência da Higiene Autopensênica; os propulsores errados da vontade; o ponteiro consciencial des-
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vairado; o acriticismo pessoal; o autassédio rotineiro; a acídia pessoal; a autocorrupção; os tra-

vões evolutivos; a mente poluída; a automemória entulhada; os estímulos mentais pró-cacarecos 

mentais; o enxame de informações descartáveis; as apologias anticosmoéticas na mídia; as distra-

ções vazias de sentido; a sinistrose; o catastrofismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o padrão da auto-

pensenização denunciado pelas energias conscienciais (ECs) pessoais; o nível de claridade da pa-

rapsicosfera pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergis-

mo homeostático autocrítica-euforin. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução interassistencial;  

o princípio da autopensenização ininterrupta. 

Codigologia: a falta da aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) à qualificação 

autopensênica. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas incitando a reflexão sobre os débi-

tos interconscienciais contraídos por meio da autopensenização doentia. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas da Higiene Conscien-

cial; as técnicas da reeducação autopensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos autointoxicantes dos bagulhos autopensênicos; o efeito contami-

nador da autopensenização anticosmoética no holopensene planetário na contramão dos traba-

lhos das reurbanizações extrafísicas. 

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de 

neossinapses; a criação das neossinapses próprias das deslavagens subcerebrais. 

Ciclologia: a falha no ciclo assim-desassim; o ciclo imaturidade consciencial–maturida-

de consciencial. 

Enumerologia: o fato de estar à beira do abismo; o fato de estar com a corda no pesco-

ço; o fato de estar nas últimas; o fato de viver igual a cadáver ambulante; o fato de estar cheirando 

a defunto; o fato de estar com o pé na cova; o fato de estar com a vela na mão. 

Binomiologia: o binômio autorganização extraconsciencial–autorganização intracons-

ciencial; o binômio admiração-discordância da maturidade humana. 

Interaciologia: a interação bloqueio encefálico–enfermidade somática; a interação evo-

lutiva vontade-intencionalidade-racionalidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico bagulho autopensênico–bagulho energético;  

o crescendo regressivo ideias errôneas–práticas defeituosas. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-orgulho-inveja; o trinômio cobiça-ganância-com-

petição; o trinômio melindre-mágoa-raiva; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio autocul-

pa-autovitimização-autocastração; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio in-

terassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio Debatologia-Refutaciolo-

gia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Hi-

giene Emocional–Higiene Mental. 

Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo técnica do 

detalhismo / bagulhos autopensênicos; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização envenenada contra outrem envenenar 

primeiramente, e mais intensamente, a psicosfera da consciência patopensenedora. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do retorno quando doentio; a lei do maior esforço evolutivo. 
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Filiologia: a emocionofilia; a adrenofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da autopatopensenida-

de; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); 

a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a nosomania; a fracassomania; a nostomania; a patomania; a ludomania. 

Mitologia: os mitos multifacéticos, multimilenares, das autopensenizações inócuas e se-

cretas. 

Holotecologia: a recexoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca; a bizar-

roteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Nosopensenologia; a Baratropensenologia;  

a Morbopensenologia; a Esquizopensenologia; a Intrusopensenologia; a Malignopensenologia;  

a Toxicopensenologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Reciclopensenologia; a Or-

topensenologia; a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens psychopathicus; 

o Homo sapiens depressus; o Homo sapiens disthymicus; o Homo sapiens delirans; o Homo sa-

piens insensatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens 

heterobsidiatus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens autopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrobagulho autopensênico = o pensene baratrosférico trazido e conser-

vado pela conscin acrítica desde a Baratrosfera; minibagulho autopensênico = o patopensene 

mantido pela conscin acrítica, como hábito mental, doentio e autassediador, sobre si mesma; me-

gabagulho autopensênico = o patopensene mantido, como hábito mental, doentio e heterassedia-

dor, pela conscin acrítica e centrado invariavelmente sobre as outras consciências. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a neocultura da Autopensenologia. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 reações da conscin suscetí-

veis de constituírem bagulhos autopensênicos cronicificados: 

01.  Afetações. 

02.  Aflições. 

03.  Agressividades. 

04.  Ambições. 

05.  Angústias. 

06.  Arrependimentos. 

07.  Artificialismos. 

08.  Autodestruições. 

09.  Autofraquezas. 

10.  Autovitimizações. 

11.  Aversões. 

12.  Boatarias. 
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13.  Calúnias. 

14.  Caprichos. 

15.  Charlatanices. 

16.  Cóleras. 

17.  Condenações. 

18.  Conflitos. 

19.  Conivências. 

20.  Contrapensenes. 

21.  Corrupções. 

22.  Covardias. 

23.  Culpabilidades. 

24.  Derrotismos. 

25.  Desafeições. 

26.  Desalentos. 

27.  Desapontamentos. 

28.  Descontentamentos. 

29.  Desesperanças. 

30.  Deslealdades. 

31.  Desrespeitos. 

32.  Devaneios. 

33.  Discriminações. 

34.  Dissimulações. 

35.  Dúvidas. 

36.  Engodos. 

37.  Envenenamentos. 

38.  Escárnios. 

39.  Exageros. 

40.  Falsidades. 

41.  Fanatismos. 

42.  Fantasias. 

43.  Fingimentos. 

44.  Fofocas. 

45.  Fracassomanias. 

46.  Fragilidades. 

47.  Frustrações. 

48.  Hipocondrias. 

49.  Hipocrisias. 

50.  Hostilidades. 

51.  Impasses. 

52.  Incompreensões. 

53.  Inculcações. 

54.  Inferioridades. 

55.  Inquietações. 

56.  Insatisfações. 

57.  Insensatezes. 

58.  Insinceridades. 

59.  Intrigas. 

60.  Invejas. 

61.  Iras. 

62.  Ironias. 

63.  Irreverências. 

64.  Irritabilidades. 

65.  Julgamentos. 
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66.  Lorotas. 

67.  Mágoas. 

68.  Malquerenças. 

69.  Manipulações. 

70.  Martírios. 

71.  Medos. 

72.  Megalomanias. 

73.  Melindres. 

74.  Mentiras. 

75.  Monoideísmos. 

76.  Mortificações. 

77.  Murmurações. 

78.  Ódios. 

79.  Ofensas. 

80.  Pessimismos. 

81.  Preconceitos. 

82.  Preocupações. 

83.  Prepotências. 

84.  Queixas. 

85.  Raivas. 

86.  Rebeldias. 

87.  Rejeições. 

88.  Repugnâncias. 

89.  Repulsões. 

90.  Ressentimentos. 

91.  Suscetibilidades. 

92.  Tédios. 

93.  Temores. 

94.  Trafarismos. 

95.  Trapaças. 

96.  Tristezas. 

97.  Ultrajes. 

98.  Vergonhas. 

99.  Xingamentos. 

100.  Zangas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Patopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias de bagulhos autopensênicos alienantes, específicos: 

1.  Afetividade: o ardor da caçada poligâmica, baladas, festas e raves, dominada por eu-

forias, adrenalinas e paixonites agudas. 

2.  Audiopatologia: a manutenção ativa do reggaeton, do axé, da trancemusic e das mú-

sicas de batidas repetitivas, hipnóticas, tribais, obnubilantes e anestesiantes do autodiscernimento. 

3.  Bloqueios: os travões das energias gravitantes, mantidos por meio dos autopensenes 

carregados nos enes patológicos, gerando os bloqueios corticais enraizados e permanentes, a par-

tir das emoções desgovernadas e anticosmoéticas da conscin desorganizada. 

4.  Desportos: as euforias e decepções dos pensamentos e das conversas sobre os espor-

tes, o futebol, a fórmula 1. 

5.  Evocações: as convocações, por meio dos bagulhos autopensênicos, das intrusões in-

terconscienciais danosas das conscins desestabilizadoras (desôs) e das consciexes energívoras (al-

mas penadas) para o holopensene pessoal, dia a dia, o tempo todo. 

6.  Ludomania: a pensenização subjugadora do jogador fixado nos jogos de azar inces-

santemente, inclusive nos videogames e nos jogos virtuais do Second Life, jogando 2 dias segui-

dos, sem parar, alienado da vida humana convencional. 
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7.  Trabalho: as preocupações obliterantes e monoideístas com as competições e con-

corrências profissionais a partir das coleiras sociais do ego. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bagulho autopensênico, indicados para a expansão das 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

13.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

 

SEM  A  ELIMINAÇÃO  RADICAL,  HIGIÊNICA,  DOS  BA-
GULHOS  AUTOPENSÊNICOS,  TORNA-SE  IMPRATICÁVEL 

À  CONSCIN  ALCANÇAR  A  OFIEX,  O  COMPLÉXIS,  A  MA-
XIMORÉXIS,  A MAXIPROÉXIS  E  A  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda alimenta algum tipo de bagulho autopen-

sênico? Por qual razão? 
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B A I R R I S M O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bairrismo é a qualidade e ação do bairrista ou da pessoa levada por visão 

estreita do patriotismo circunscrito, somente considerando como pátria o estado natal e hostilizan-

do ou menosprezando tudo quanto se refere às demais regiões do país natal, permanecendo nesta 

condição anticosmoética e até antievolutiva quanto às consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bairro é de origem controversa, provavelmente do idioma Árabe, 

bárri, ―exterior; subúrbio‖, pelo idioma Latim Tardio, barrium, ou do idioma Latim Vulgar, bar-

ra, ―travessa; divisória‖. Surgiu em 968. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―dou-

trina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso‖. 

Sinonimologia:  01.  Apego ao bairro. 02.  Consciência de gueto. 03.  Espírito de grupo 

(Grupocarmologia). 04.  Etnocentrismo (Sociologia). 05.  Gregarismo social (Psicologia). 06.  Na-

tivismo; patriotismo (Politicologia). 07.  Regionalismo exclusivista. 08.  Ufanismo; xenofobia pro-

vinciana (História).  09.  Autovegetalismo. 10.  Paroquialismo.  11.  Separatismo. 

Neologia. Os 2 vocábulos minibairrismo e megabairrismo são neologismos técnicos da 

Intrafisicologia. 

Antonimologia:  1.  Estado Mundial.  2.  Universalismo.  3.  Megafraternidade. 4.  Cos-

movisiologia. 

Estrangeirismologia: o regnum hominis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

Coloquiologia. O bairrismo transparece no coloquialismo, por exemplo, através das ex-

pressões dos modos de ser, iguais a estas 4, dispostas na ordem alfabética: 

1. Brasilidade (Brasil). 

2. Carioquice (Rio de Janeiro). 

3. Gaudério (Rio Grande do Sul). 

4. Mineiridade (Minas Gerais). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene ambiental; a subpensenidade; a infantopensenidade; os fi-

xopensenes; a rigidez autopensênica. 

 

Fatologia: o bairrismo; a abulia; o analfabetismo emocional; a possível hospitalidade;  

a antipatia autoconsciente; a atitude antiproéxis; a autocomplacência; a autoomissão; o bolsão 

conservantista; a bovinolatria; o estigma ambiental; o bairro pobre; o bairro nobre; a fixação psi-

cofisiológica; a megafraternidade; o provincianismo; as áreas de interesse humano do bairro;  

a água; a eletricidade; a assimilação dos forasteiros; as campanhas públicas; os clubes; os cursos 

dágua; as possíveis contaminações na área; o índice de criminalidade ou violência; a relação com 

o narcotráfico; os locais abandonados; os programas do governo local; os projetos de urbanização 

em andamento; os restaurantes; as tribos modernas. 

 

Parafatologia: a autoinconsciência do encapsulamento consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio conservantismo-recéxis; o binômio cidade-homem; o binômio 

simplificação-complexificação; o binômio Geografia-Parageografia. 
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Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio interiorose-aprioris-

mose-neofobia; o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade. 

Antagonismologia: o antagonismo erudição / apedeutismo; o antagonismo conhecimen-

to panorâmico / conhecimento restrito; o antagonismo conhecimento consciência amplificada 

/ consciência reprimida; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; 

o antagonismo cosmovisão / monovisão. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Fobiologia: o binômio neofobia-neofilia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: a submissão pessoal aos mitos em geral. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a culturoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Sociologia; a Parassociologia; 

a Politicologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Museologia; a Cosmo-

visiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; a pessoa bairrista; a consciên-

çula; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o escritor; o evoluciente; o intelectual;  

o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a escritora; a evoluciente; a intelectual;  

a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

abulicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens barathrosphe-

ricus; o Homo sapiens electronoticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibairrismo = a defesa natural pelo vereador do bairro onde mantém  

a base política; megabairrismo = a posição daquela pessoa residindo no mesmo bairro sem jamais 

sair dali através de décadas. 

 

Culturologia: as exposições culturais. 

Bairrologia. O bairro é a unidade de base das grandes cidades. Cada bairro recria a pró-

pria tribo ou identidade e mantém categoria de fraternidade específica. Os carnavais, festas, jogos 

ou espetáculos públicos são formas de libertação coletiva aplacando a ameaça de violência em 

qualquer bairro, evitando-se, então, as possessões coletivas e as multidões amotinadas dentro da 

Socin ainda patológica. 

Holomaturologia. A hiperacuidade mantém a conscin lúcida vivendo dentro do bairro, 

embora com o próprio mentalsoma atuante no Cosmos. O espaço não afeta o conteúdo ideológico 

da consciência lúcida e ativa. 

Urbanologia. Realidade das mais relevantes quanto ao bairro é saber qual o programa de 

urbanização do governo local, por exemplo, do prefeitinho, quando existente, sobre a área e as 

qualidades de vida. 

Portal. O bairro com portal artístico de entrada pode evidenciar o interesse real da popu-

lação e o nível da qualidade de vida existente ali. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, existem 3 categorias de prolon-

gamentos afins: 
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1. Umbigão. O bairrismo é o prolongamento do umbigão da conscin. 

2. Egoísmo. O egoísmo é a expansão do egocentrismo infantil. 

3. Egocarma. A reação grupocármica adstrita à família nuclear pode ser mero desdo-

bramento do egocarma. 

 

Travão. Segundo a Cosmoeticologia, o bairrismo é condição travadora da saída da cons-

cin para o abertismo consciencial, a megafraternidade e o universalismo, condições indispensá-

veis à maioria das personalidades quando desejosas de executar a reciclagem existencial cosmoé-

tica em alto nível. 

Reação. Pelos conceitos da Evoluciologia, o bairrismo, é reação muito comum acome-

tendo os habitantes de determinada área administrativa em cidades do Interior, de caráter provin-

ciano, podendo estagnar a evolução da consciência tornada neofóbica, conservadora e encapsula-

da no próprio mundinho como norma de segurança e autodefesa. Exemplos de bairros habitados 

pelos residentes bairristas: Mellah, cidade do Marrocos; Casbah, Boushir, cidades do Magrebe. 

Instinto. No âmbito da Grupocarmologia, o bairrismo daquela conscin  julga a pátria,  

a cidade ou o bairro sempre como o melhor de todos, expressa a consciência de grupo, ou instinto 

da manada, quando remanescente da subumanidade. 

Coleiras. Da consciência de grupo nascem as coleiras do ego mais fortes da Socin, ou 

seja: turmas de crianças, gangues de adolescentes, os grêmios, clubes, partidos e movimentos – 

religiosos, esportivos ou políticos – próprios dos adultos, onde se incluem as societas sceleris ou 

a mafiocracia. 

Internet. De acordo com a Infocomunicologia, a rede da Internet veio para extinguir to-

dos os bairrismos, através da comunicação instantânea em qualquer lugar, trazendo o mundo para 

dentro de casa, desfazendo o isolamento e a solidão das conscins. 

Fama. Dentro da Intrafisicologia, muitos bairros são tão famosos e sem os quais grandes 

metrópoles perderiam muito do próprio brilho. Praticamente toda cidade tem o bairro preferido 

por algum estamento social, como artistas, intelectuais, empresários e profissionais liberais, tendo 

marcas próprias em função de ilustres habitantes ou as celebridades. 

Regionalismo. Consoante a Parapatologia, o bairrismo, quando acendrado, pode dar 

início ou desencadear o movimento político antiuniversalista, tipo regionalismo e até o separatis-

mo, além dos idiotismos culturais ao modo do emprego de dezenas de dialetos dentro da mesma 

área geográfica reduzida, conforme se constata nos estudos do babelismo. 

Antiprojeciologia. Do ponto de vista da Projeciologia, a pessoa bairrista encontra difi-

culdades para se projetar com lucidez para outras dimensões conscienciais, porque as projeções 

lúcidas promovem a queda das últimas fronteiras e demarcações entre as consciências, por inter-

médio da vivência da multidimensionalidade consciencial. 

Emocionologia. Na análise da Psicossomatologia, o bairrismo, seja grosseiro ou sutil, 

sereno ou agressivo, é manifestação de insegurança e apego, gerador de anedotas, convicções 

sinceras e até da violência franca. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o bairrismo, indicados 

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

mens interessados: 

1.  Acanhamento:  Psicossomatologia. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia. 

3.  Dardanologia:  Intrafisicologia. 

4.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia. 

5.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia. 

6.  Reclusão  voluntária:  Conviviologia. 
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7.  Travão:  Parapatologia. 

 

A  CONSCIN  EXCESSIVA  QUANTO  À  CONDIÇÃO  ARRAI-
GADA  AO  BAIRRISMO  AINDA  NÃO  CONSEGUIU  AJUSTAR  

A  PRÓPRIA  BÚSSOLA  CONSCIENCIAL  AO  UNIVERSALIS-
MO,  À  MEGAFRATERNIDADE  E  À  ASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Qual o nível de bairrismo defendido por você na vida dia a dia? Como  

defende você o bairro, o Estado ou o País? 
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B A L A N Ç O    A U T O C O N S C I E N C I O T E R Á P I C O  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balanço autoconsciencioterápico é o procedimento autorreflexivo de  

a conscin, homem ou mulher, compilar e analisar de maneira crítica e sistematizada, os autodiag-

nósticos e autointerpretações pesquisísticas, a partir de processo consciencioterápico clínico,  

a fim de otimizar o autenfrentamento, autossuperação e autorremissão de patologias e parapatolo-

gias por meio de reciclagens intraconscienciais profundas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo balanço, na acepção comercial, vem provavelmente do idioma 

Italiano Antigo, balancio, ―balanço; confrontação do ativo e passivo‖, e este do idioma Latim 

Vulgar, bilancia, derivado do idioma Baixo Latim, bilanx, ―balança‖, composto por bi, ―dois‖,  

e lanx, ―prato retangular ou circular‖. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto vem 

do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O termo consciência deriva do idioma La-

tim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; cons-

ciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século 

XIII. A palavra terapía procede do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim Científi-

co, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, ―cuidado; atendimento; tratamento de doentes‖. 

Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Inventário autoconsciencioterápico. 2.  Investigação autoconscienci-

oterápica. 3.  Autavaliação consciencioterápica. 4.  Autestudo consciencioterapêutico. 5.  Balanço 

consciencioterápico autanalítico. 

Neologia. As 3 expressões compostas balanço autoconsciencioterápico, balanço auto-

consciencioterápico satisfatório e balanço autoconsciencioterápico insatisfatório são neologis-

mos técnicos da Autoconsciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Antipesquisa consciencioterápica. 2.  Ausência de autavaliação 

consciencioterápica. 3.  Autofobia consciencial. 4.  Balanço heteroconsciencioterápico. 

Estrangeirismologia: o locus minoris resistenciae; os insights terapêuticos decisivos 

para as reciclagens intraconscienciais; o respeito ao timing autevolutivo; o entendimento do set-

ting consciencioterápico; o feedback técnico dos consciencioterapeutas; o upgrade consciencial  

e parapsíquico compatíveis com os neopensenes e as neoações; o rapport com os amparadores 

extrafísicos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intraconscienciais. 

Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao tema: – Nosso maior mérito não é nunca ter caí-

do, mas levantar após a queda (Confúcio, 551–479 a.e.c.). Quem olha para fora, sonha. Quem 

olha para dentro, acorda (Carl Jung, 1875–1961). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios pertinentes ao tema: – Se você cair 7 vezes, levante-se 

8. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos você vai dar 

para frente. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Autoconsciencialidade. A autoconsciencialidade é a maior câmera de vigilância 

da personalidade”. ―Quanto mais autoconsciencialidade, mais autocura e vice-versa‖. 

2.  “Consciencioterapia. A Consciencioterapia trata os evolucientes, ou seja, quem evo-

lui. Portanto, todos são doentes pois estão em evolução, não sendo acabados ou completos em 

seus desenvolvimentos. Com relação ao binômio saúde-doença, o que interessa é o nível de auto-

percuciência da consciência porque problemas todos têm. Enquanto não chegamos a determina-

do ponto da evolução consciencial, há estágios de doenças problemáticas, porque não há tranqui-

lidade intraconsciencial, ou seja, a Autoimperturbabilidade”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconsciencioterapia; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os subpensenes;  

a subpensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os pensenes predominantes na tomada 

de decisões críticas; a reestruturação pensênica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;  

o holopensene pessoal recompositivo. 

 

Fatologia: o balanço autoconsciencioterápico; o uso das ferramentas de autopesquisa;  

a identificação do padrão de manifestação consciencial predominante; a teática do registro gráfico 

diário; as manifestações conscienciais regressivo-defensiva, estacionário-compensatória e evoluti-

vo-produtiva; a imersão intraconsciencial favorecendo o convívio íntimo; a superação de mega-

trafares; o preenchimento de megatrafais; as reciclagens de traços antievolutivos; as autoprescri-

ções consciencioterapêuticas; a implementação de ações de curto, médio e longo prazo; os neova-

lores sobrepondo os valores obsoletos; a mudança de platô evolutivo; as neoposturas intraconsci-

enciais advindas do autoconhecimento; as autoprescrições profiláticas; o automonitoramento peri-

ódico; a comunicação evolutiva proporcionando sucesso consciencioterápico; a inseparabilidade 

grupocármica; as autorreflexões propulsoras; a autocrítica motriz; a autossuperação de conflitos 

íntimos; o descarte da autocorrupção; a vivência cotidiana dos pilares do paradigma consciencial; 

os gargalos evolutivos demandando recins; o aproveitamento dos aportes evolutivos recebidos; os 

aportes advindos de debates espontâneos com outros conscienciólogos; a exploração de megatra-

fores; a reciclagem intraconsciencial; as decisões críticas; o desenvolvimento da intelectualidade 

e comunicabilidade; os saltos cognitivos propulsionando o processo evolutivo; a escrita conscien-

ciológica como propulsora proexológica; as neoconquistas da conscin automotivada; a readequa-

ção de rotinas da vida cotidiana; a inteligência evolutiva (IE); a ampliação do abertismo conscien-

cial; a assunção da maturidade evolutiva; o maxiaproveitamento do tempo e dos campos homeos-

táticos otimizados nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Higiene Consciencial; a espiral 

de reciclagens ininterruptas; o desenvolvimento pleno da proéxis individual e maxiproéxis grupal; 

o saldo autoconsciencioterápico como aporte autocognitivo na seriéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a qualificação do 

autoparapsiquismo; o amparo extrafísico; o desenvolvimento da comunicação parapsíquica; o diá-

logo mental com os amparadores dando suporte multidimensional às reciclagens evolutivas ne-

cessárias; o amparo de consciexes afins; as parapatologias trazidas de retrovidas; as retrocogni-

ções auxiliando no entendimento dos fatos e parafatos; o padrão parapsíquico precognitivo útil;  

a prática e qualificação da tenepes; a recuperação de unidades de lucidez (cons) quanto aos com-

promissos assumidos no Curso Intermissivo (CI); as pararresponsabilidades do intermissivista;  

a paraterapêutica das compensações intraconscienciais; as sincronicidades multidimensionais;  

a identificação e descarte de bagulhos energéticos peculiares; os paradeveres não cumpridos; a su-

peração da ressaca consciencial; a alternância de amparadores de função do neopatamar evoluti-

vo; as paraprescrições terapêuticas e profiláticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencioterapia–técnica da madrugada; o sinergismo 

consciencioterapia-tenepes; o sinergismo consciencioterapia–dinâmicas parapsíquicas; o siner-

gismo amparador-evoluciente. 

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

permanente; os princípios da Consciencioterapia; o princípio da holomaturidade; o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD); o princípio de duvidar das própri-

as certezas; o princípio de ninguém curar ninguém. 
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Codigologia: a atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir do balanço 

autoconsciencioterápico; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da autoconsciencialidade cos-

moética; a teoria da autocura. 

Tecnologia: a técnica do inventário pessoal de eventos conscienciológicos como ferra-

menta orientadora de recins necessárias; as técnicas de autopesquisa; a técnica da autorreflexão 

de 5 horas; a técnica do arco voltaico; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas de auten-

frentamento; a técnica da evitação da perda das oportunidades evolutivas; a técnica do balanço 

existencial; as técnicas autoconscienciométricas. 

Voluntariologia: os benefícios do voluntariado conscienciocêntrico; o amparo de fun-

ção dos voluntários consciencioterapeutas. 

Laboratoriologia: o laboratório consciencioterápico da Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico 

da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório consciencial (labcon) pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da 

Conscienciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; Colégio Invisível da Homeostaticologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito da Consciencioterapia nas reciclagens intraconscienciais; o efeito 

das reciclagens intraconscienciais na Paragenética; os efeitos terapêuticos potencializadores dos 

aceleradores autopesquisísticos; o efeito evolutivo do autoconhecimento apreendido. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da recuperação de cons; as neos-

sinapses criadas a partir do balanço autoconsciencioterápico; as neossinapses desencadeadas 

pela homeostase intraconsciencial; o predomínio de neossinapses consciencioterápicas sobre as 

retrossinapses anacrônicas. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico investigação-diagnóstico-enfrentamento- 

-superação; o ciclo contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução; o ciclo vontade-inten-

ção-decisão-consecução-resultados; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo erro-retificação- 

-acerto; o ciclo autocura–expansão da autoconsciencialidade; o ciclo evolutivo autosseriexoló-

gico. 

Enumerologia: o balanço autoconsciencioterápico negligenciado; o balanço autocons-

ciencioterápico incipiente; o balanço autoconsciencioterápico inacabado; o balanço autoconsci-

encioterápico teórico; o balanço autoconsciencioterápico teático; o balanço autoconsciencioterá-

pico exitoso; o balanço autoconsciencioterápico cosmovisiológico. 

Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio Serenarium–Consciencioterapia In-

tensiva; o binômio antivitimização-autobenignidade aplicado à autocuroterapia; o binômio crise 

pessoal–oportunidade evolutiva; o binômio autavaliação evolutiva–heteravaliação evolutiva;  

o binômio admiração-discordância; o binômio Consciencioterapia–aceleração das reciclagens 

intraconscienciais; o binômio heterajuda-autocura; o binômio autopesquisa-parapsiquismo. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação autoconsciencioterapia- 

-heteroconsciencioterapia; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação 

da reciprocidade assistencial evoluciente–consciencioterapeuta; a interação autocrítica-hetero-

crítica. 

Crescendologia: o crescendo cognição-paracognição; o crescendo evoluciente-consci-

encioterapeuta; o crescendo solilóquios conflitivos–autexposição aliviadora; o crescendo de au-

tossuperações atualizando o CPC. 

Trinomiologia: o trinômio superação dos trafares–fortalecimento dos trafores–preen-

chimento dos trafais; o trinômio evoluciente-consciencioterapeuta-amparador; o trinômio passa-

do-presente-futuro; o trinômio autexposição-autorrevelação-autoconscientização; o descarte do 

trinômio subjugador ignorância-ilusão-autoconivência. 
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Polinomiologia: os autesforços evolutivos pautados no polinômio neofilia-abertismo-ex-

perimentação-renovação; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a evitação 

do polinômio pecadilhos mentais–porão consciencial–cérebro reptiliano–subcérebro abdominal– 

–robéxis; a proposição de ações com base no polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo– 

–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo melin-melex / eufo-

rin-euforex; o antagonismo defesa patológica / liberdade interior; o antagonismo Socin / comu-

nex; o antagonismo prioridades materiais / prioridades conscienciológicas; o antagonismo aber-

tismo / fechadismo; o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo condição 

consciencial desejada / condição consciencial real. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopacificação em meio à crise de crescimento; o para-

doxo de o sintoma novo advir do aprofundamento da autopesquisa, em vez do agravamento da 

doença; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o saldo autevolutivo 

ser fundamentado no saldo evolutivo dos assistidos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a homeostatico-

cracia; a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana; a lei do maior esforço; a lei de causa e efei-

to; a lei da empatia. 

Filiologia: a holossomatofilia; a higienofilia; a proexofilia; a recinofilia; a evoluciofilia; 

a parapsicofilia; a lucidofilia; a autopesquisofilia; a autodiscernimentofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a superação da decidofobia; a evitação da autocriticofobia; a eliminação da 

evoluciofobia; a erradicação da autopesquisofobia; a superação da recinofobia; a eliminação da 

recexofobia; os atrasos evolutivos advindos da neofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da subestimação; a suplantação da síndrome de 

Gabriela; a superação da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a lucidez quanto às manias antievolutivas pessoais. 

Mitologia: o mito da perfeição; a erradicação do mito de a aceitação de heterajuda ser 

demonstração de fraqueza; a superação do mito de a consciencioterapia ser indicada apenas  

à conscin enferma. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a consciencioterapeuticoteca; a mentalsomatoteca;  

a experimentoteca; a conscienciometroteca; a invexoteca; a recicloteca; a parapsicoteca; a logico-

teca; a discernimentoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Conscienciometrologia;  

a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Paracogniciologia; a Parapatologia; a In-

vexologia; a Reciclologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin evoluciente; a conscin lúcida; a conscin pré-serenona; a conscin 

autorreflexiva; a isca humana autolúcida. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o autoconsciencioterapeuta; o heteroconscienciote-

rapeuta; o inversor existencial; o reciclante existencial; o intermissivista; o tenepessista; o ampa-

rador extrafísico. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a autoconsciencioterapeuta; a heteroconscienciote-

rapeuta; a inversora existencial; a reciclante existencial; a intermissivista; a tenepessista; a ampa-

radora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiotherapeuticus; o Homo sapiens sanus;  

o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens progressi-

vus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autodecisor; 
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o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens autodeterminator;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: balanço autoconsciencioterápico insatisfatório = aquele gerador de resul-

tados aquém dos necessários para as reciclagens intraconscienciais e consecução da proéxis; ba-

lanço autoconsciencioterápico satisfatório = aquele gerador dos requisitos necessários às recicla-

gens intraconscienciais profundas essenciais ao momento evolutivo da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da avaliação sistemática das reali-

dades; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da saúde consciencial parapsíquica. 

 

Metodologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, na ordem funcional, 4 etapas fun-

damentais do balanço autoconsciencioterápico, a partir do processo consciencioterápico: 

1.  Autodiagnóstico consciencial: identificação e análise do padrão de manifestação 

consciencial predominante na tomada de decisões críticas quanto à problemática desencadeadora 

da consciencioterapia. 

2.  Autequilíbrio emocional: suplantação de holopensenes pessoais de impotência, frus-

tração e decepção consigo mesmo(a). 

3.  Autoprescrição e planejamento de ações específicas: definição de técnicas de reci-

clagem intraconscienciais (recins) de traços antievolutivos e de manifestações parapatológicas 

com proposição de ações específicas. 

4.  Saldo autoconsciencioterápico e automonitoramento: comparação pontuada de pa-

drões pensênicos e comportamentais, pró-evolutivos e antievolutivos, antes e após o processo 

consciencioterápico. O automonitoramento periódico indicará a necessidade de novas reciclagens. 

 

Potencialização. Consoante a Consciencioterapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 7 atividades potencializadoras a serem exploradas pela conscin evoluciente, homem ou 

mulher, quando da condução do balanço autoconsciencioterápico: 

1.  Autopesquisa: o autoconhecimento da realidade intraconsciencial pessoal. 

2.  Dinâmicas parapsíquicas: o desenvolvimento da interassistencialidade. 

3.  Imersão: a frequência em ambiente otimizado pelos materpensenes das Instituições 

Conscienciocêntricas permitindo a instalação de campos energéticos. 

4.  Laboratórios conscienciológicos: o desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

5.  Ranque de prioridades: a teática da hierarquização de prioridades para o autodesen-

volvimento evolutivo. 

6.  Sincronicidades multidimensionais: a vivência de fatos e parafatos de modo lúcido 

e com discernimento, potencializando as percepções em relação à proéxis pessoal e grupal. 

7.  Tenepes: a prática da tarefa energética pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o balanço autoconsciencioterápico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  à  Consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

03.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 
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06.  Conscienciocentragem:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

07.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Consciencioterapia  metacognitiva:  Consciencioterapeuticologia;  Neutro. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Inquietação  aversiva  autocogniciofóbica:  Autoinconflitologia;  Nosográfico. 

12.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  consciencial:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  BALANÇO  AUTOCONSCIENCIOTERÁPICO,  FERRAMENTA  

POTENCIALIZADORA  DA  CONSCIENCIOTERAPIA,  OTIMIZA  

AS  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  PARA  O  ALINHA-
MENTO  PROEXOLÓGICO  DA  CONSCIN  EVOLUCIENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aferiu a excelência dos autodesempenhos evo-

lutivos visando reciclagens intraconscienciais profundas? Já cogitou aceitar o auxílio técnico da 

consciencioterapia ou se colocar na condição de paraterapeuta de si mesmo? 
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B A L A N Ç O    M E N T A L S O M Á T I C O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balanço mentalsomático é o conjunto de operações para a autodemons-

tração analítica do estado ou condição intelectual, autocrítica, minuciosa e aprofundada de si mes-

mo, no momento evolutivo, promovida pela conscin lúcida, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo balanço, na acepção comercial, vem provavelmente do idioma Ita-

liano Antigo, balancio, ―balanço; confrontação do ativo e passivo‖, e este do idioma Latim Vul-

gar, bilancia, derivado do idioma Baixo Latim, bilanx, ―balança‖, composto por bi, ―dois‖, e lanx, 

―prato retangular ou circular‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo mental procede do idioma 

Latim Tardio, mentalis, ―do espírito; mental‖, e este de mens, mentis, ―atividade do espírito; in-

tenção; memória; pensamento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento‖. Surgiu no 

mesmo Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma 

Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Inventário mentalsomático. 02.  Levantamento mentalsomático.  

03.  Levantadura mentalsomática. 04.  Autopesquisa mentalsomática. 05.  Sondagem mentalso-

mática. 06.  Investigação mentalsomática. 07.  Estatística mentalsomática. 08.  Autavaliação inte-

lectual. 09.  Balanço da auterudição. 10.  Balanço do autorado pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas balanço mentalsomático, balanço mentalsomático 

elementar e balanço mentalsomático avançado são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Antipesquisa pessoal. 02.  Balanço psicossomático. 03.  Inventário 

psicossomático. 04.  Autopesquisa psicossomática. 05.  Auditoria da pancognição. 06.  Balanço 

holocármico. 07.  Balanço cosmoético. 08.  Balanço da autoproéxis. 09.  Balanço da sinalética pa-

rapsíquica. 10.  Balanço conscienciogramático; balanço holobiográfico; recenseamento da sabe-

doria pessoal. 

Estrangeirismologia: o balanço da performance mentalsomática; a autoprogramação 

existencial com upgrade mentalsomático; a open mind; a penetralia mentis; o acid test mentalso-

mático; o breakthrough mentalsomático; o status mentalsomático; o Mentalsomarium; o Heuristi-

carium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocogniciologia intelectual. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomática; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; o balanço dos autopensenes. 

 

Fatologia: o balanço mentalsomático; o balanço periódico dos empreendimentos men-

taissomáticos; o balanço do acervo mentalsomático; o balanço dos desempenhos mentaissomáti-

cos; o inventário do conhecimento integral, evolutivo, prioritário; o inventário cultural pessoal;  

a autavaliação conscienciométrica do mentalsoma pessoal; o autojuízo crítico; as autoposturas 

evolutivas prioritárias; o recolhimento íntimo para o inventário mentalsomático; a qualidade do 

nível da partilha dos bens intelectuais considerados representativos da pessoa; a avaliação do ati-

vo intelectual recebido e da distribuição realizada por meio da proéxis pessoal; a saída pessoal do 

moldado – apriorismose, interiorose, mediocridade – para o diferenciado perante as neoverpons 

conscienciológicas; as autorreflexões magnas do balanço mentalsomático; o nível da auteduca-

ção; o nível do autodidatismo intelectual; a colheita intelectual alcançada pelos próprios esforços; 

as perspectivas atuais do abertismo consciencial mentalsomático; a autodidaxia mentalsomática 
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como sendo mais importante se comparada à educação formal; a atualização do desenvolvimento 

da emancipação intelectual; o nível da aprendizagem pessoal por intermédio da automotivação;  

o diagnóstico da autodotação intelectual entre a condição do altamente dotado e do medianamente 

dotado; a coragem da conscin lúcida em encarar a própria realidade da lucidez mentalsomática;  

o Curso Balanço Existencial do CEAEC; o saldo mentalsomático da ficha evolutiva, multimile-

nar, pessoal (FEP); o balanço dos cons recuperados; o novo mapa intelectual, atualizado, do men-

talsoma da conscin lúcida; a Inventariologia Mentalsomática. 

 

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

intelectual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do au-

tesclarecimento; o princípio evoluído de “quem aprende deve ensinar”; o princípio da perseve-

rança autopesquisística; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da autodisciplina evo-

lutiva; o princípio básico da Inventariologia; o princípio da qualificação da quantidade;  

o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da  teoria para os 99% da vivência inte-

lectual. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do bloco tridisciplinar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Ter-

tuliarium); o laboratório conscienciológico do Holociclo; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia. 

Efeitologia: o efeito halo dos autoconhecimentos generalistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo da inventividade aguda. 

Binomiologia: o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Auto-

conscienciometria-Autopesquisologia; o binômio cérebro-paracérebro. 

Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático; a interação educação for-

mal–autodidatismo ininterrupto; a interação justa dos recebimentos proexológicos com a própria 

vida intrafísica; a interação primener–balanço existencial; a interação Mentalsomatologia-Au-

todiscernimentologia; a interação autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação in-

teligência evolutiva–autorreflexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolu-

tivo. 

Crescendologia: o crescendo da intelectualidade rural para a intelectualidade urbana; 

o crescendo talento físico–talento intelectual. 

Trinomiologia: o trinômio aprofundamento-potencialização-acumulação; o trinômio da 

hiperacuidade concentração mental–atenção fixada–lucidez maior; o trinômio (trio) inventor- 

-descobridor-inovador; o trinômio pesquisístico dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinô-

mio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da 

exaustividade–técnica da circularidade; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio para-

pesquisas-paratécnicas-parachados. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio lucidez-ra-

cionalidade-lógica-coerência. 
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Antagonismologia: o antagonismo obscurantismo dogmático / autoconscientização 

emancipadora; o antagonismo acrasia / avanço mentalsomático; o antagonismo detalhismo 

/ perfeccionismo. 

Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a intelectofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a racionofobia; a disciplinofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da despriorização existencial. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a ciencioteca; a expe-

rimentoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Intraconscienciolo-

gia; a Recexologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Autoconscien-

ciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o acrobata mentalsomático; o agitador de ideias;  

o antenado mentalsomático; o prospector de neoverpons. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a acrobata mentalsomática; a agitadora de 

ideias; a antenada mentalsomática; a prospectora de neoverpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens inventarians; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: balanço mentalsomático elementar = o promovido inevitavelmente quan-

do a conscin recebe o diploma profissional; balanço mentalsomático avançado = o promovido es-

pontaneamente, de modo periódico, pela conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o balanço mentalsomático, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  APERFEIÇOAMENTO  DOS  PROCEDIMENTOS  TÉCNICOS  

DA  AUTAVALIAÇÃO  MENTALSOMÁTICA  TRAZ  BENEFÍCIOS  

INCALCULÁVEIS  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  QUANTO 
À  CONSECUÇÃO  SATISFATÓRIA  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, promove o levantamento autocrítico, periódico, 

mentalsomático, por exemplo, dos próprios dicionários cerebrais? Desde quando? 
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B A L A N Ç O    P R É - E V O L U C I Ó L O G O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balanço pré-evoluciólogo é o levantamento, com alto nível de autocrítica 

analítica, nua e crua, do estado ou condição minuciosa e aprofundada de si mesma, no momento 

evolutivo, quanto à programação existencial, pessoal, por parte da conscin lúcida, homem ou mu-

lher, ao chegar à terceira idade física, a fim de evitar quaisquer surpresas desagradáveis pós-des-

somáticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo balanço, na acepção comercial, vem provavelmente do idioma Ita-

liano Antigo, balancio, ―balanço; confrontação do ativo e passivo‖, e este do idioma Latim Vul-

gar, bilancia, derivado do idioma Baixo Latim, bilanx, ―balança‖, composto por bi, ―dois‖, e lanx, 

―prato retangular ou circular‖. Apareceu no Século XV. O prefixo pré procede do idioma Latim, 

prae, ―anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa‖. O vocábulo evolu-

ção 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; desenvol-

ver‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logo vem do idioma Grego, lógos, 

―proposição; definição; palavra; discurso; saber; razão‖. Apareceu em cultismos, a partir do Sé-

culo XIX, com a acepção, ―o que estuda; o que conhece; o especialista em‖. 

Sinonimologia: 01.  Balanço da terceira idade. 02.  Balanço gerontológico. 03.  Balanço 

proexológico. 04.  Balanço existencial. 05.  Balanço evolutivo. 06.  Balanço autoconscienciomé-

trico. 07.  Balanço pré-dessomático. 08.  Balanço providencial. 09.  Balanço prospectivo. 10.  Ba-

lanço antissurpresas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo balanço: 

balança; balançado; balança-flandre; balançançã; balança-os-cachos; balançar; balança-rabo; 

balancê; balanceado; balanceador; balanceadura; balanceamento; balanceante; balancear; ba-

lanceável; balanceiro; balancela; balancete; balancia; balancim; balancina; balâncio; balancis-

ta; balanço-d‟água; balancozenho; macrobalanço; minibalanço. 

Neologia. As 3 expressões compostas balanço pré-evoluciólogo, balanço pré-evolució-

logo satisfatório e balanço pré-evoluciólogo insatisfatório são neologismos técnicos da Auto-

proexologia. 

Antonimologia: 01.  Antipesquisa pessoal. 02.  Balanço psicossomático. 03.  Inventário 

psicossomático. 04.  Autopesquisa psicossomática. 05.  Auditoria da pancognição. 06.  Balanço 

holocármico. 07.  Balanço cosmoético; balanço da tenepes. 08.  Balanço da sinalética parapsíqui-

ca. 09.  Balanço holobiográfico. 10  Recenseamento da sabedoria pessoal. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o right timing evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprospectivas evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das previsibilidades pessoais; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o exame da autopensenização; o percentual de 

ortopensenes pessoais; a ortopensenidade média. 

 

Fatologia: o balanço pré-evoluciólogo; as épocas propícias ao balanço; o exame dos 

autodesempenhos; o inventário do autodesempenho proexológico pré-dessomático; a autauditoria;  

a auditagem na autexpressão; os indicadores pessoais de autevolução; os ajustes e reajustes nas 

metas evolutivas; a autoprevisão quanto ao saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a antecipa-
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ção da autavaliação proexológica; a coragem do autenfrentamento evolutivo; o ato de encarar  

a própria realidade; a busca da tranquilidade íntima; a autoconscienciometria prática; o Curso 

Balanço Existencial (APEX / CEAEC); o proexograma; a busca da maximoréxis. 

 

Parafatologia: a previsão racional eliminadora de surpresas desagradáveis pós-dessomá-

ticas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a visão panorâmica; o balanço pós-dessomático da vida recém-finda. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva pos-

terior; o sinergismo teática-verbação. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da prioridade 

compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica dos autobalanços periódicos; a técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Gerontes;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo pessoal positivo; os efeitos otimizadores dos 

balanços existenciais. 

Neossinapsologia: a revisão das neossinapses propiciando a geração de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo circadiano aplicado com racionalidade; o ciclo da existência intrafí-

sica (faixas etárias); o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade. 

Enumerologia: o balanço holossomático; o balanço conscienciométrico; o balanço pa-

rapsíquico; o balanço interassistencial; o balanço cosmoético; o balanço holocármico; o balanço 

autopensênico. 

Binomiologia: o binômio tempo-esforço; o binômio prós-contras; o binômio benefícios- 

-custos; o binômio conquistas-fracassos; o binômio acertos-erros; o binômio atenuantes-agra-

vantes; o binômio créditos-débitos. 

Interaciologia: a interação Gerontologia-Proexologia; a interação Gerontologia-Des-

somatologia; a interação análises-sínteses; a interação valores pessoais–parâmetros autevolu-

tivos. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo sementeira-colheita. 

Trinomiologia: o trinômio ontem-hoje-amanhã; o trinômio proexológico curto prazo–

médio prazo–longo prazo; o trinômio planejado-realizado-pendente; o trinômio balanços-refle-

xões-neoperspectivas. 

Polinomiologia: o polinômio etário infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo visão retrospectiva / visão prospectiva; o antagonis-

mo projeto aberto / obra acabada. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência imperecível no soma perecível. 

Politicologia: a conscienciocracia (Cognópolis); a lucidocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do maior esforço proexológico. 

Filiologia: a criteriofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia. 

Mitologia: a quebra dos mitos e tabus quanto à Tanatologia; o descarte do mito da evo-

lução espontânea, natural, sem esforço. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a dessomatoteca; a analiticoteca; a experi-

mentoteca; a gerontoteca; a mensuroteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Dessomatologia; a Evoluciologia; a Prospec-

tivologia; a Paracronologia; a Priorologia; a Prescienciologia; a Autocriticologia; a Autodetermi-

nologia; a Autodiscernimentologia; a Inventariologia; a Gerontologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin autocrítica; a conscin anticorrupção; a conscin pré-evolucióloga; a conscin enciclo-

pedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens praevolutiologus; o Homo sapiens autocognitor; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens polymatha; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: balanço pré-evoluciólogo satisfatório = o de resultado calmante para  

a conscin lúcida; balanço pré-evoluciólogo insatisfatório = o de resultado ainda aquém para com-

pletar as tarefas. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da Gerontologia; a cultura conscien-

ciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

3 fatores racionais, imperativos ou determinantes da pertinência e praticidade do balanço pré-evo-

luciólogo pessoal: 

1.  Nível de autolucidez: a capacidade de inventariar a própria vida. 

2.  Sanidade do próprio soma: o grau da saúde geral. 

3.  Terceira idade: ou a partir dos 65 anos de idade física. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o balanço pré-evoluciólogo, indicados para a expansão 

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 
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04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  PARTIR  DO  PRINCÍPIO  DE  A  DESSOMA  E  A  CONSE-
QUENTE  ENTREVISTA  COM  O  EVOLUCIÓLOGO  SEREM  

INEVITÁVEIS  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA,  O  BALANÇO  

PRÉ-EVOLUCIÓLOGO  TORNA-SE  ÓBVIO  E  IMPERATIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez o levantamento da própria proéxis objeti-

vando a próxima entrevista pós-dessomática com o evoluciólogo? Está satisfeito ou insatisfeito 

com o balanço? 
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B A L Ã O    D E    E N S A I O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balão de ensaio é a tentativa, experiência ou ensaio no desenvolvimento 

inicial de alguma pesquisa, seja pessoal, em equipe, de laboratório ou de opinião pública, suposta-

mente sempre bioético e evolutivo em relação à consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo balão deriva do idioma Francês, ballon, ―bola; bomba ou objetivo 

esférico‖, adaptado do idioma italiano, pallone. Surgiu no Século XIX. O vocábulo ensaio vem 

do idioma Latim, exagium, ―ato de pesar; ponderar; avaliar; comprovação, prova‖. Apareceu no 

Século XIII. 

Sinonimologia:  1.  Ensaio; estudo-piloto. 2.  Experimento exploratório; experimento-

protótipo. 3.  Pré-análise; pré-teste; protótipo; prova inicial; tentativa inicial; teste prévio. 4.  Ver-

são beta.  5.  Sondagem de opinião pública.  6.  Factoide. 

Neologia. As duas expressões compostas minibalão de ensaio e megabalão de ensaio 

são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia:  1.  Pequeno balão.  2.  Recipiente esférico.  3.  Antinotícia. 4.  Boato. 

Estrangeirismologia. Eis 2 estrangeirismos correspondentes à expressão balão de en-

saio: ballon d‟essai (idioma Francês) e trial ballon (idioma Inglês). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da previdência; a vivência dos ortopensenes;  

a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o balão de ensaio; o balão de ensaio técnico; o balão de ensaio inautêntico;  

a sabedoria; a ignorância; a maturidade; a imaturidade; a hiperacuidade; a hipoacuidade; a hipóte-

se de tentativa; o rumo certo da pesquisa inicial; a viabilidade econômico-financeira; os recursos 

experimentais; a fase preparatória da vida humana da proéxis. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio tentativa-acerto. 

Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a cosmoeticoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Extrafisicologia;  

a Paraprofilaxiologia; a Refutaciologia; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Argumentolo-

gia; a Autocoerenciologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe especializada de pesquisa. 

 

Masculinologia: o experimentador; o autopesquisador; o pesquisador veterano; o pes-

quisador novato; o pré-analista. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4461 

Femininologia: a experimentadora; a autopesquisadora; a pesquisadora veterana; a pes-

quisadora novata; a pré-analista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens refu-

tator; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibalão de ensaio = a redação inicial de artigo técnico; megabalão de 

ensaio = as pesquisas especulativas na Holoteca para grande bibliografia  Específica. 

 

Inautenticidade. O factoide é balão de ensaio inautêntico, fajuto, artificial, postiço, sem 

dúvida, engodo dentro da Enganologia. 

Ignorância. Pelos critérios da Evoluciologia, todo mal é autofágico e autodestrutivo sen-

do, por isso, ignorância efêmera ou demorada. Exemplo evidente do mal é a infância: balão de 

ensaio, deficiência do ser humano ou período de ignorância capaz de autocurar-se, em pouco tem-

po, através da maturidade ou da adultez. Tudo indica ter o Homo sapiens serenissimus eliminado 

a imaturidade do período infantil de modo discreto. 

Evolução. Evoluir, portanto, é minimizar o emprego dos balões de ensaio nas vidas hu-

manas sucessivas nesta Megaescola-hospital da Terra. 

Sondagem. O balão de ensaio pode ser somente pré-teste ou teste prévio destinado  

a sondar a capacidade de funcionamento da hipótese de tentativa ou até da teoria assentada. 

Hipótese. Será sempre lógico e racional iniciar qualquer pesquisa ou lançar o balão de 

ensaio a partir da hipótese de tentativa ou da exploração inicial. Depois há de se deixar os fatos ou 

achados apontarem outras hipóteses. 

Profilaxia. À luz da Paraprofilaxiologia, o balão de ensaio pode ser empregado como 

recurso de profilaxia, objetivando evitar pesquisas malconduzidas ou em linhas erradas. 

Tenepessismo. Sob a ótica da Assistenciologia, o balão de ensaio tem lugar dentro da as-

sistencialidade interconsciencial, a começar, por exemplo, com o ato da pessoa interessada em 

buscar frequentar o grupo de praticantes da tenepes – o GPC Tenepes –, a fim de se preparar para  

o exercício do megadesafio da assistência interconsciencial diária, em tempo oportuno. 

Percentual. Segundo a Experimentologia, o balão de ensaio é o primeiro passo para 

qualquer longa caminhada da conscin dentro das linhas teáticas da Conscienciologia, a partir do 

princípio do 1% da teoria ocupar mínimo espaço dentro dos 100% da teática, tendo em vista os 

99% da experimentação pessoal. O balão de ensaio, neste contexto, é o primeiro percentual  

dos 99%. 

Bauhaus. Consoante a Extrafisicologia, até certo ponto, a Escola Alemã de Arquitetura 

Bauhaus, baseada na ideia do uso do próprio edifício determinar a forma, pode ter sido inspirada, 

provavelmente, de modo inconsciente, na orientação dos evoluciólogos para preparar o macrosso-

ma, ou seja, a arquitetura do soma – forma ou anatomia, função ou fisiologia – disposta conforme 

as exigências do uso para a consecução específica da próxima proéxis. 

EV. No âmbito da Energossomatologia, o balão de ensaio é a compreensão e prática do 

estado vibracional (EV), 20 vezes por dia, até a conscin se assenhorear, sem esforço ou dificulda-

de, da manipulação das energias pessoais sadias. 

Invéxis. Do ponto de vista da Invexologia, o balão de ensaio funciona como sendo  

o contato do jovem, rapaz ou moça, procurando ter com os componentes ativos da ASSINVÉXIS, 

mantendo a intenção de adentrar às nuanças da técnica da invéxis estudada no Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático. 

 

Depurações. Dentro da Mentalsomatologia, ao abordarmos as realidades do balão de en-

saio, nesta época (Ano-base: 2006) de confusão ideológica e delírios excessivos, é sempre oportu-
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no esclarecer o fato de a Ciência Conscienciologia não ter e nem usar para impor obediência às 

pessoas, além de outros, nenhum destes 17 recursos místicos, aqui dispostos na ordem alfabética: 

01.  Absoluto. 

02.  Arte da guerra. 

03.  Astrologia. 

04.  Cantos sagrados. 

05.  Elixires espirituais. 

06.  Gurus. 

07.  Hexagramas. 

08.  Horóscopos. 

09.  Imperadores. 

10.  Mestres ascensionados autoproclamados. 

11.  Mistérios. 

12.  Oráculos. 

13.  Ordens ortodoxas. 

14.  Patriarcas. 

15.  Sacerdotes. 

16.  Textos sagrados. 

17.  Tradições religiosas. 

 

Utilização. Conforme a Psicossomatologia, o trafor mal-usado ainda é trafar, mero ba-

lão de ensaio. Somente realizamos a manifestação positiva depois, quando a executamos sem es-

forço, dificuldade ou sacrifício. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro da área da Experimentologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com o balão de ensaio, indicados para a ex-

pansão das investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens in-

teressados: 

1.  Abordagem  consciencial:  Neutro. 

2.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Homeostático. 

3.  Detalhismo:  Homeostático. 

4.  Escolha  evolutiva:  Homeostático. 

5.  Fatuística:  Neutro. 

6.  Fruto  experimental:  Homeostático. 

7.  Hipótese:  Neutro. 

 

O  BALÃO  DE  ENSAIO  É  A  PONTA  PONTIAGUDA  INICIAL 
PARA  A  MAIORIA  DOS  AUTEXPERIMENTOS  CONSCIEN-

CIAIS,  EM  CONTRAPOSIÇÃO  À  PONTA  FINAL  DA  REALI-
ZAÇÃO,  NO  OUTRO  EXTREMO  DA  AUTOPESQUISOLOGIA. 

 

Questionologia. Você emprega pré-testes, protótipos e estudos-piloto nas autopesqui-

sas? Você vê utilidade prática em tais providências técnicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  A Cidade; Editorial; Balonismo Municipal (Balões de Ensaio); Reportagem; Jornal; Diário; Ano VI; N. 1.467; 

Cascavel, PR; 24.06.01; página 2. 
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2.  Braga, Teodomiro; Factoide de César Maia; Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 270; Seção: Coisas da 

Política; Rio de Janeiro, RJ; 03.01.01; página 2. 

3.  Dimenstein, Gilberto; O Factoide Mais Alto do Mundo (Edifício de São Paulo); Folha de S. Paulo; Jornal; 
Diário; Ano 80; N. 26.138; Seção: Cotidiano (Urbanidade); São Paulo, SP; 25.10.2000; página C 2. 

4.  Grassi, J. Roberto; Balão de Ensaio; A Notícia; Jornal; Diário; N. 21.520; Seção: Opinião; Joinvile, SC; 

23.02.2000; página A 3. 
5.  Jornal do Brasil; Editorial; Balão de Ensaio; Diário; Ano CX; N. 60; Rio de Janeiro, RJ; 07.06.2000; pá-

gina 8. 

6.  O Dia; Redação; Proibição a Protestos: Conde admite o Factoide (Prefeito do Rio de Janeiro soltou ―Balão 
de Ensaio‖ para Chamar Atenção da Opinião Pública & ―Protestódromos‖); Jornal; Ano 49; N. 17.501; Seção: Geral;  

1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 16.05.2000; página 3. 

7.  Steel, John; Truth, Lies and Advertising: The Art of Account Planning; XX + 300 p.; 7 caps.; 41 refs.; 
alf.; 23 x 15 cm; enc.; sob.; John Wiley & Sons; New York, NY; 1998; páginas 1 a 30. 

8.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 
300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 92. 
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B A L O N A M E N T O  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balonamento é a sensação de expansão física, porém, na verdade, de ori-

gem extrafísica, ou proveniente do holochacra, ou energossoma, de qualquer área do corpo huma-

no, seja o rosto, os membros, o tronco ou até mesmo todo o organismo celular, parecendo crescer, 

se avolumar, dilatar, estufar e inflar semelhante ao balão. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo balonamento vem do idioma Francês, ballon, ―bola; bomba ou ob-

jeto esférico‖, emprestado do idioma Italiano, pallone. A palavra balão surgiu no início do Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ballonnement. 2.  Sensação extrafísica de inflar. 3.  Sensação de es-

tufamento corporal; sensação do corpo estufado. 4.  Sensação de expansão corporal. 

Neologia. Os 3 vocábulos balonamento, minibalonamento e megabalonamento são neo-

logismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia:  1.  Insensibilidade às energias conscienciais (ECs). 2.  Parapsicofobia. 

Etiologia. A etiologia do balonamento está no início da descoincidência do psicossoma, 

fenômeno derivado do holochacra, notadamente nas áreas energéticas mais atuantes e específicas 

da conscin. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente energéticas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Balonamen-

to: paratumefação bioenergética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene energossomático pessoal. 

 

Fatologia: o embotamento sensorial. 

 

Parafatologia: o balonamento; a abordagem bioenergética; a irrupção do balonamento; 

o acoplamento energético; a acuidade energética; o reforço energético externo; o alongamento ex-

trafísico; o apedeutismo energético; a aura energética; a autoconsciência holochacral; a autodre-

nagem energética; a descoincidência vígil; a dimener; o estado vibracional (EV); a flexibilidade 

holochacral; a projeciocrítica; o banho energético de origem extrafísica; a sinalética energética  

e parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Binomiologia: o binômio consciência-energia. 

Antagonismologia: o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Holossomatologia; 

a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Intracons-

cienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: 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 completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens projectius; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibalonamento = a sensação de expansão apenas das bochechas; me-

gabalonamento = a sensação de expansão de todo o corpo humano (soma). 

 

Sensações. Como informa a Extrafisicologia, no fenômeno do ballonnement, além das 

sensações advindas da expansão do holochacra e do próprio psicossoma do(a) animista-sensiti-

vo(a), ocorre também durante a incorporação (psicofonia) da consciex. Neste caso, o(a) animis-

ta-sensitivo(a) sente o psicossoma da consciex, tal qual esta sente o psicossoma, o holochacra  

e o corpo humano da sensitiva ou sensitivo. 

Intensificação. Evidentemente, o ballonnement, nesta oportunidade, se faz mais pronun-

ciado e intenso quando o sensitivo franzino, homem ou mulher, com possibilidades de efeitos físi-

cos (ectoplasta), recebe a incorporação de ex-conscin tendo vivido em soma obeso, podendo en-

tão ocorrer até autotransfigurações físicas pelo antagonismo da forma humanoide. 

Corpo-bolha. Pelos conceitos da Holossomatologia, o fenômeno do ballonnement de-

monstra, de modo insofismável para quem o experimenta, ser o psicossoma, na verdade, o cor-

po-bolha, tendo as sensações parapsíquicas experimentadas relação direta com o holochacra. 

Elongação. Consoante a Parafenomenologia, o balonamento predispõe, frequentemente, 

o surgimento do fenômeno da elongação. 

Pneumatose. Na análise da Parapatologia, não se deve confundir o ballonnement de ori-

gem extrafísica, aqui analisado, com o ballonnement, sensação de origem física, abdominal, por 

exemplo, devido à distensão patológica do tubo intestinal por gases, abordado na Patologia Médi-

ca pelas expressões: ―meteorismo‖, ―flatulência‖, ―timpanismo‖ ou ―pneumatose‖. 

Psicofonologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, a sensação do balonamento é co-

mum na psicofonia, neste caso com dilatação, estufamento e inchação aparentes de mãos, pés, 

área do umbilicochacra, e suposto intumescimento dos lábios, bochechas e mento (queixo), fre-

quentes nas atividades parapsíquicas principalmente com sensitivos(as) ectoplastas. 
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Pré-decolagem. Segundo a Projeciologia, às vezes o fenômeno do ballonnement surge 

para o(a) projetor(a) nos momentos anteriores à decolagem do psicossoma, ou no período da 

pré-decolagem, seja antes ou concomitante com o estado vibracional (EV) e constitui efeito da 

própria exteriorização do psicossoma, em geral acompanhado de lastro maior do holochacra. 

Evidenciologia. De acordo com a Psicossomatologia, o efeito do ballonnement não deve 

causar apreensão ou medo, mas alegria ao praticante, homem ou mulher, pois tal sensação se in-

sere entre as primeiras evidências pessoais da descoincidência dos veículos de manifestação ou do 

fato de a consciência intrafísica estar começando a deixar a matéria densa com algum nível de lu-

cidez. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o balonamento, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

2.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

3.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

4.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

5.  Parapsiquismo: Parapercepciologia;  Homeostático. 

6.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  PODE  EMPREGAR  A  VIVÊNCIA  DO  BALO-
NAMENTO  PARA  EXPANDIR  A  PRÓPRIA  SINALÉTICA 
ENERGÉTICA  E  PARAPSÍQUICA  E  A  COMPREENSÃO  

AVANÇADA  QUANTO  À  AUTOPROJETABILIDADE  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Qual nível de vivência você mantém, até o momento, com o fenômeno 

do balonamento? Já ocorreu com você várias vezes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Armond, Edgard; Mediunidade; 212 p.; 39 caps.; 21 x 13,5 cm; br.; 15a Ed.; Livraria Allan Kardec Edito-

ra; São Paulo, SP; S. D.; página 127. 
2.  Greenhouse, Herbert B.; The Astral Journey; 360 p.; 32 caps.; 151 refs.; alf.; 21 x 14 x 3 cm; enc.; sob.; 

Doubleday; New York, NY; 1975; página 224. 

3.  Paula, João Teixeira de; Dicionário de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo; apres. Hernani Gui-
marães Andrade; 3 Vols.; 480 p.; ilus.; glos. 1.506 termos; refs.; 23 x 15,5 cm; enc.; Banco Cultural Brasileiro Editora; 

São Paulo, SP; 1970; página 79. 

4.  Reis, Hermínio da Silva; & Reis, Bianca; Técnica Física do Desenvolvimento da Consciência Humana; 
Fascículo; Mimeografado; 92 p.; ilus.; br.; 2a Ed.; Edição dos Autores; Belo Horizonte, MG; S. D.; página 53. 

5.  Tourinho, Nazareno Bastos; Curiosidades de Uma Pesquisa Espírita; pref. Aparecido O. Belvedere; 188  

p.; ilus.; apênd.; 18 x 13,5 cm; br.; Casa Editora O Clarim; Matão, SP; Janeiro, 1983; página 100. 
6.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 ter-

mos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 31. 

7.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 21. 
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B A L O N I S M O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O balonismo é o estudo do aparelho ou artefato capaz de elevar-se e susten-

tar-se nos ares, pela leveza do gás pelo qual torna-se inflado e mantido. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo balão vem do idioma Francês, ballon, ―bola, bomba ou objeto esfé-

rico‖, emprestado do idioma Italiano, bal(l)one, e este derivado do Dialeto Italiano do Norte, bal-

la, ―projétil‖. Surgiu no Século XIX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; 

peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição 

patológica‖. 

Sinonimologia: 1.  Estudo do globo de gás.  2.  Estudo do aeróstato. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo balão: balo-

nismo; balão-chinês; balão-de-ensaio; balão-de-são-josé; balão-piloto; balão-sonda; balãozi-

nho; baloagem; baloar; baloeira; baloeiro; balonagem; balonar; baloneiro; balonista; disque- 

-balão; megabalão; minibalão. 

Neologia. As duas expressões compostas balonismo inocente e balonismo criminoso são 

neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo do avião.  2.  Estudo da astronave. 

Estrangeirismologia: o balonismo como hobby incendiário. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às ocupações e hobbies humanos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os ludopen-

senes; a ludopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade. 

 

Fatologia: o balonismo; os problemas sociais trágicos do balonismo; os balões incendiá-

rios; o hábito de soltar balões; o esporte de navegar em balão; os aeroportos; os aviões; as asso-

ciações de balonistas; as festividades públicas dos baloeiros; as comemorações juninas folclóri-

cas; o turismo de aventura por meio de balões; as usinas hidrelétricas; a zona urbana das cidades; 

os desportos patológicos; a Mecânica dos dispositivos infláveis; o papel das mídias no universo 

do balonismo; a beleza trágica dos balões gigantes; as quedas dos balões gigantes; os problemas 

dos ventos fortes; os acidentes provocados pelos balões; as ameaças ao verde das florestas; os 

grandes incêndios; os blecautes gerados pelos balões; as mortes provocadas pelos balões; os ba-

lões com motores; os festivais de balonismo; a apologia da ignorância dos balões; as interprisões 

grupocármicas; os balões de propaganda das máfias marginais; os balões belicistas nas guerras; os 

trabalhos dos bombeiros nas megacidades; os balões meteorológicos; os balões semeadores de se-

mentes; os balões das crianças nos parques e shopping centers. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio lógico “se algo não presta não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Tecnologia: a vida moderna tecnológica; a técnica ambígua do balonismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos trágicos dos balões criminosos. 

Interaciologia: a interação Homem-máquina. 

Crescendologia: o crescendo patológico balões-apagões; o crescendo homeostático er-

ro-correção. 

Antagonismologia: o antagonismo balonismo inocente / balonismo criminoso. 

Politicologia: a política social de repressão aos baloeiros criminosos e balões incen-

diários; a cleptocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: O balonismo, quando pirotécnico, dos baloeiros, pode se tornar mania en-

raizada em grupo, no qual aquela pessoa, sempre cumpridora dos próprios deveres e respeitadora 

das leis sociais, transforma-se em marginal da riscomania. 

Holotecologia: a aeronauticoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Etologia; a Sociologia; a Conviviologia;  

a Parapatologia; a Errologia; a Corrupciologia; a Experimentologia; a Aeronáutica; a Meteorolo-

gia; a Ecologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Urbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; as gangues de baloeiros inconscientes; as gangues de baloeiros conscien-

tes; a consréu baloeira; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o baloeiro; o ascencionista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a baloeira; a ascen-

cionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ballonator; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens insensatus;  

o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens fanaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: balonismo inocente = a brincadeira com os minibalões de plástico das 

crianças; balonismo criminoso = os balões incendiários das gangues de baloeiros adultos e imatu-

ros das metrópoles. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

Analogia. O dirigível é veículo similar ao balão. Ambos os veículos se incluem no grupo 

dos aeróstatos. 

Surpreendência. O balão invertido, nada convencional, único no mundo, segundo os 

apresentadores na ocasião, sobrevoou a cidade de Curitiba, na manhã do dia 9 de novembro de 

1998, portando falsa cesta de passageiros na parte superior. A impressão oferecida era de estar de 

cabeça para baixo. 

Criminologia. O ato de soltar balões movidos a labaredas, hoje, em certas Socins, já  

é considerado crime. 

Campanhas. As campanhas são recursos empregados pelas autoridades para coibir as 

atividades das gangues de baloeiros. 

 

Questões. Eis duas questões impostas pela racionalidade quanto ao balonismo: 

1.  Instrumentos. Qual a razão de os baloeiros, tão apaixonados ou fanáticos pelos 

globos inflados, coloridos e performáticos, não se dedicarem a aperfeiçoar tais objetos de culto, 

criando instrumentos técnicos ou aparelhos à prova de incêndios para substituir os balões incen-

diários? 

2.  Fanatismo. Seriam todos os baloeiros ignorantes e obtusos? O fanatismo, em si,  

é prova indefensável de obtusidade e obstupidez. 

 

Varejismologia. Na abordagem aos fatos do balonismo, em geral, as conscins vulgares 

aplicam a síntese do varejismo superficial – o divertimento –, deixando de lado a análise, no caso,  

o atacadismo muito mais profundo – as consequências trágicas. 

Ponteiro. Consoante a Conscienciometrologia, o baloeiro ainda não conseguiu ajustar  

o próprio ponteiro consciencial ao respeito aos direitos das outras pessoas na Escola Terrestre. 

Autocorrupciologia. De acordo com a Cosmoeticologia, o balonismo próprio do baloei-

ro, ou aquela pessoa manipulando o artefato de papel fino, colado de maneira a imitar formas va-

riadas, em geral de fabricação caseira, o qual lança no ar durante certas festas populares (juninas) 

no Brasil, e sobe por força do ar quente, é consciente e, portanto, comete óbvia autocorrupção 

indefensavelmente anticosmoética pelos perigos gerados através de incêndios e explosões. 

 

Providências. No universo da Experimentologia, o balonismo, na área negativa das gan-

gues de baloeiros sem escrúpulos, permanecendo cegos aos fatos e às provas, já forçou a tomada 

de providências contrárias de duas áreas administrativas da Socin: 

1.  Bombeiros: as campanhas contra os baloeiros promovidas pelos Destacamentos Flo-

restais. 

2.  Polícia: o serviço da discagem pública do ―Disque-balão‖ destinado a recolher  

e atender de imediato às denúncias cosmoéticas quanto aos balões incendiários e incêndios 

voadores. 

 

Conviviologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, nenhuma consciência está só. Vo-

cê, leitor ou leitora, não é exceção. A convivialidade com outras conscins e consciexes é inevi-

tável, insubstituível e sem outra alternativa ou hipótese na esteira da evolução consciencial. 

Vivência. Viver com algumas conscins na interprisão grupocármica e, ao mesmo tempo, 

em atrito com muitas outras não é opção inteligente. É justamente as ocorrências com o baloeiro, 

as gangues de baloeiros e as outras pessoas prejudicadas pelos balões incendiários. 
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Internet. Segundo a Parapatologia, dentre os piores costumes da Socin Patológica se in-

sere o ato de soltar balões nas festas regionais, capazes de provocar incêndios e explosões a dis-

tância. Neste sentido, infelizmente, a Internet tem sido usada explicitamente para os baloeiros fa-

zerem a apologia das próprias atividades marginais e causadoras de desastres ecológicos. 

 

Culturas. As gangues de baloeiros permanecem cegas às provas dos incêndios voadores, 

insistindo na alegação infantil de adotarem normas impecáveis de segurança, tendo, por experiên-

cia, a certeza da impunidade das 3 culturas mais populares no Brasil, ainda no Terceiro Milênio 

(Ano-base: 2005), aqui listadas na ordem lógica: 

1.  Incêndios. A cultura de soltar balões incendiários. 

2.  Impunidade. A cultura da impunidade onipresente. 

3.  Jogatina. A cultura da jogatina paroxística. 

 

Recompensa. O processo marginal dos baloeiros já forçou as autoridades, por exemplo, 

no Rio de Janeiro, a oferecerem recompensa para quem apontasse os núcleos dos fabricantes de 

balões incendiários no período das festas juninas, inclusive com o serviço de atendimento do refe-

rido ―Disque-balão‖. Os baloeiros são inimigos das florestas, dos parques e dos animais subu-

manos. 

Projeciologia. Sob a ótica da Projeciologia, todos os veículos aéreos, incluindo os ba-

lões dirigidos, pela visão panorâmica de cima apresentam ou evidenciam certa relação com o pro-

cesso extrafísico de translocação, a volitação, servindo, não raramente, para despertar projeções 

mantidas até o momento inconscientes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o balonismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

02.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Balonamento:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TRÁGICA  MANIA  DO  BALONISMO  DOS  BALOEIROS 
É  SEMPRE  INCÔMODO  PROBLEMA  SOCIAL  EM  TODA 

METRÓPOLE  ONDE  SE  INSTALA  E  GRASSA  NO  QUADRO  

DEPLORÁVEL  DOS  GRANDES  IDIOTISMOS  CULTURAIS. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o problema social do balonismo de 

entretenimento criminoso? Você apoia tais iniciativas marginais? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Brigada 49. Título Original: Ladder 49. País: EUA. Data: 2004. Duração: 115 min. Gênero: Ação. Ida-

de (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: 
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Jay Russell. Elenco: Joaquin Phoenix; John Travolta; Jacinda Barrett; Robert Patrick; & Morris Chestnut. Produção: 

Casey Silver. Desenho de Produção: Tony Burrough. Direção de Arte: Gregory Bolton; & Kevin Constant. Roteiro: 

Lewis Colick. Fotografia: James L. Carter. Música: William Ross. Montagem: Bud S. Smith; & M. Scott Smith. Ceno-

grafia: Maggie Martin. Efeitos Especiais: Pacific Title and Art Studio; & Illusion Arts. Companhia: Touchstone 

Pictures; Beacon Pictures; Casey Silver Productions; Fantail Films Inc.; & Beacon Communications. Sinopse: Os bom-

beiros da brigada 49 são profissionais competentes, dedicados às famílias e dispostos a correr riscos para salvar a vida de 
estranhos. No entanto, quando arriscar a própria vida faz parte da profissão, tudo pode mudar em questão de instantes. 

2.  Cortina de Fogo. Título Original: Backdraft. País: EUA. Data: 2001. Duração: 132 min. Gênero: Ação. 

Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: 
Ron Howard. Elenco: Kurt Russell; William Baldwin; Robert De Niro; Donald Sutherland; Jennifer Jason Leigh; Scott 

Glenn; & Rebecca De Mornay. Produção: Pen Densham; Richard Barton Lewis; & John Watson. Desenho de Produção: 

Albert Brenner. Direção de Arte: Carol Winstead Wood. Roteiro: Gregory Widen. Fotografia: Mikael Salomon. 
Música: Hans Zimmer. Montagem: Daniel P. Hanley; & Mike Hill. Cenografia: Garrett Lewis. Efeitos Especiais: In-

dustrial Light & Magic (ILM). Companhia: Imagine Films Entertainment; Trilogy Entertainment Group; & Universal 
Pictures. Sinopse: Dois filhos de bombeiro herói também se tornam bombeiros. Enquanto apagam grandes incêndios, aca-

bam se envolvendo em crimes misteriosos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01. A Gazeta do Iguaçu; Redação; Meio Ambiente planeja Soltar 5 Mil Balões (10 Mil Mudas na Região de 
Três Fronteiras); Tabloide; Diário; Ano 13; N. 3.816; Seção: Reflorestamento; 1 foto; Foz do Iguaçu, PR; 30.05.01; pági-

na 28. 

02. Almeida, Maria João de; Olha o Balão (Voos Panorâmicos & Cativos com 3 Participantes); Expresso; 
Jornal; Diário; Caderno: Vidas; Seção: Evasões; 1 ilus.; Lisboa; Portugal; 20.05.2000; página 26. 

03. Alves, Maria Elisa; Rio tem 54 Incêndios provocados por Balões (Único Dia: 54 Casos); O Globo; Jornal; 

Diário; Ano LXXV; N. 24.406; Seção: Rio; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 26.06.2000; página 16. 
04. Autizon, Jeanne; Le Contrôle du Ballon; Science & Vie Junior; Revista; Mensário; N. 106; Seção: Me-

tier; 1 enu.; 3 ilus.; Paris; França; Julho, 1998; página 96. 

05. Braga, Elcio; Perigo nos Céus de Junho (Engenharia de Papel & Beleza Fora da Lei: Incêndios Provoca-
dos por Balões); O Dia; Jornal; Ano 49; N. 17.520; Seção: Geral; 1 estatística; 12 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 04.06.2000; 

página 3. 

06. Calsavara, Katia; Voar de Balão faz a Cidade Parecer Brinquedo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; 
Ano 80; N. 26.232; Caderno: Folhinha; 1 enu.; 4 fotos; 5 ilus.; São Paulo, SP; 27.01.01; página dupla central (espelho) do 

caderno. 

07. Camara, Eric Brücher; & Dutra, Marcelo; Balões incendeiam o Rio (Estimulados pela Estiagem & Re-
corde de 1.108 Incidentes no Mês); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.317; Seção: Rio; 4 ilus.; Rio de Janeiro, 

RJ; 30.06.2000; primeira página (chamada) e 14. 

08. Camara, Eric Brücher; Vento Forte espalha Incêndios: Ecologistas pedem Rigor Contra Balões (Ba-
loeiros); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.411; Seção: Rio; 5 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 01.07.2000; página 10. 

09. Carneiro, Hélio; Balões: Duzentos Anos de Aventura; Revista Geográfica Universal; Mensário; 20 ilus.; 

São Paulo, SP; Setembro, 1983; páginas 70 a 82. 
10. Cavalcante, Denise; Balonismo: Festa de Cores no Céu; Revista Geográfica Universal; N. 188; Mensá-

rio; 6 ilus.; São Paulo, SP; Julho, 1990; páginas 54 a 57. 

11. Coelho, Rute; Milhares de Balões lembram os Mortos (Marcha em Homenagem às Vítimas da Sida); 
Reportagem; 24 horas; Jornal; Diário; Ano 4; N. 1.106; 2 fotos; Lisboa; Portugal; 20.05.01; página 3. 

12. Colombo, Sylvia; O Balão Desgovernado de Ion McEwan; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: 

Folha Ilustrada; 1 ilus.; São Paulo, SP; 18.06.99; página 11. 
13. Cordero, Mariano; Rescatan Un Globo Varado Sobre el Lago Nahuel Huapi; Clarín; Tabloide; Diário; 
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B A L Z A C A    C O G N O P O L I T A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A balzaca cognopolita é a condição da mulher intermissivista, vivendo 

com autodiscernimento na faixa dos 30 anos de idade física, habitante da Cidade do Conheci-

mento, ou Cognópolis, de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil, apreendendo os princípios 

conscienciológicos avançados e manifestando-se de modo condizente com a programação exis-

tencial (proéxis), rumo à desperticidade e ao completismo existencial (compléxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo balzaquiana é antropônimo do escritor francês Honoré de Bal-

zac (1799–1850). O primeiro elemento de composição cogn deriva do idioma Indoeuropeu, gno, 

―conhecer‖. O segundo elemento de composição polita vem do idioma Grego, pólis, ―cidade; a ci-

dade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; Estado livre; democracia‖. 

Sinonimologia: 1.  Trintona cognopolita. 2.  Balzaquiana da Cidade do Conhecimento. 

3.  Cognopolitana de 30 anos. 4.  Trintenária cognopolita. 5.  Balzaca residente na Cidade da 

Cognição. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo Balzac: bal-

zaca; balzaciana; balzaciano; balzaco; balzaquiana; balzaquiano. 

Neologia. As 3 expressões compostas balzaca cognopolita, balzaca cognopolita teórica 

e balzaca cognopolita teática são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Balzaca eletronótica cosmopolita. 2.  Trintona desprogramada urba-

na. 3.  Balzaquiana materialista. 4.  Trintenária acomodada urbanita. 5.  Mulher trintona doidi-

vana. 

Estrangeirismologia: a selfmade woman cognopolita; a awareness evolutiva; o savoir- 

-vivre ginossomático; o épanoissement da consciência; a surveillance autocrítica; a sagacité evo-

lutiva; o upgrade consciencial; o turning point evolutivo a partir da realização do Curso Inter-

missivo (CI) e vivência na Cognópolis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconscientização e priorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Balzaquiana: 

moeda circulada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os proexopensenes depurados;  

a proexopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; os genopensenes; a genopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ginopensenes; a ginopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a oportunidade de imersão em holopensene conscienciológico e fixação da 

adultidade ginossomática sadia; as renúncias pró-evolutivas necessárias à balzaca intermissivista; 

a opção pela tarefa do esclarecimento (tares); a residência proexogênica na Cognópolis oti-

mizando os ganhos evolutivos da mulher na transição da fase preparatória para fase executiva da 

proéxis; o link proexológico contínuo e aprimorado; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) re-

atualizado; a autodesenvoltura através do voluntariado ativo e atrator; a prática da docência 

conscienciológica; a responsabilidade quanto ao bom uso do tempo e das autotarefas intransferí-

veis; o momento de tomar decisões sem perda de tempo e com atilamento frente ao prioritário;  

a vivência do duplismo evolutivo com foco na megafraternidade; a maturidade consciencial desde 
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a juventude através da técnica da inversão existencial (invéxis); o sobrepairamento nas crises de 

crescimento; a qualificação ininterrupta da autointencionalidade; o senso de responsabilidade, au-

tenticidade e exemplarismo da balzaca cognopolitana; a Higiene Consciencial; a saúde holosso-

mática; a autoconsciência quanto à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a opção pelas gestações cons-

cienciais em vez das humanas; a aplicação dos megatrafores; a análise e aprimoramento dos tra-

ços pessoais; a reflexão e deliberação dos compromissos existenciais; as vantagens da autorgani-

zação no cotidiano; a participação e debate nas minitertúlias, tertúlias conscienciológicas e encon-

tros do Círculo Mentalsomático; a assiduidade nos cursos, dinâmicas parapsíquicas e laboratórios 

conscienciológicos de autopesquisa do Campus CEAEC; o cultivo das amizades raríssimas; a com-

preensão das especificidades do ginossoma na adultidade; a definição do estilo pessoal ampliando 

a força presencial da balzaca cognopolita; a discrição e educação necessárias à balzaca cognopoli-

ta assistencial; a abordagem lúcida e inteligente na rotina intrafísica cognopolita e multidimensio-

nal através de hábitos saudáveis e escolhas prioritárias à evolução consciencial. 

 

Parafatologia: a alta probabilidade da balzaca intermissivista ter frequentado as ativi-

dades do paracamping transitório Pandeiro; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a autoconscientização e vivência multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal depurada; o empenho na tarefa energética pessoal (tenepes); a condição de minipeça do Ma-

ximecanismo Multidimensional Interassistencial; as ideias inatas; o vínculo e a honra aos acordos 

pré-ressomáticos estabelecidos no período intermissivo; o intercâmbio com a comunex Interlúdio; 

a parapsicosfera da balzaca cognopolita induzindo lembranças de comunidades extrafísicas 

avançadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–reciclagem intraconsciencial (re-

cin)–reciclagem existencial (recéxis); o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabili-

dade; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–autevolução lúcida. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) autovivenciado; o princípio da acuidade 

nas autopriorizações; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem, nem plástica”. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria aplicada à vivência do paradigma consciencial; a teoria das fases 

proexológicas; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica de suar sangue; a téc-

nica do sobrepairamento analítico; a técnica etológica do salto baixo; a banana technique; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Assistenciologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias na potencialização da 

força presencial da balzaca cognopolita; o efeito potencializador da Cognópolis nas rememo-

rações intermissivas pessoais; os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade 

consciencial; os efeitos dos exercícios físicos no dinamismo intelectivo; o efeito da vitalidade 

holossomática pelo exercício e domínio energético; o efeito da vida cognopolita na racionalidade 

do mentalsoma superando as imaturidades do psicossoma ginossomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses alcançadas pela recuperação de cons magnos atra-

vés das autopesquisas; as neossinapses advindas do estudo constante da consciência empenhada 
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no conhecimento; as neossinapses adquiridas pelas reciclagens a partir do paradigma conscien-

cial; as neossinapses através da frequência no Holociclo, Holoteca e biblioteca pessoal. 

Ciclologia: o ciclo profilático assimilação simpática das energias conscienciais (assim)– 

–desassimilação simpática das energias conscienciais (desassim); a lucidez do ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP); o empenho da balzaquiana cognopolita no ciclo ascendente invéxis-duplis-

mo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-au-

todiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação na profilaxia das idiossincrasias próprias da bal-

zaca. 

Binomiologia: a aplicação do binômio discrição intrafísca–superexposição extrafísica; 

a evitação do binômio robotização intrafísica (robéxis)–interprisão grupocármica; a destreza do 

binômio estilo-diplomacia. 

Interaciologia: a interação Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI)–Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a interação verdades 

relativas de ponta (verpon)–responsabilidade intermissivista; a interação assistencial CCCI– 

–Socin Patológica. 

Crescendologia: o crescendo autorreflexão-autoconscientização-autevolução. 

Trinomiologia: o trinômio força presencial–intenção positiva–exteriorização homeostá-

tica; o trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade; o trinômio acolhimento-orientação- 

-encaminhamento; o trinômio da holomaturidade vivenciado pela balzaca cognopolita. 

Polinomiologia: o polinômio somático postura–olhar–voz–gesto evidenciando a parage-

nética da balzaquiana; o polinômio hoje-aqui-agora-já; o polinômio realçar simpatias–atenuar 

antipatias–produzir empatia–construir interconfiança; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo balzaca cognopolita / balzaca urbanita; o antago-

nismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o an-

tagonismo inversão existencial / reciclagem existencial (recéxis); o antagonismo paradigma 

consciencial / paradigma mecanicista. 

Paradoxologia: o paradoxo da Cognópolis poder dificultar o megafoco da balzaquiana 

incauta devido às múltiplas opções de atuação. 

Politicologia: a assistenciocracia; a discernimentocracia; a cognocracia; a teaticocra-

cia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia; a cognofilia; criticofilia; a projeciofilia; a comunicofilia; a proe-

xofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial; a evitação da sín-

drome da mulher maravilha; a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a volicioteca; a consciencioteca; a holomaturoteca; a ginoteca; a experi-

mentoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Proexologia; a Evoluci-

ologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Cos-

movisiologia; a Mentalsomatologia; a Presenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a personalidade poliédrica. 

 

Masculinologia: o balzaco cognopolita; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tene-

pessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o volun-

tário; o homem de ação. 
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Femininologia: a balzaca cognopolita; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a te-

nepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a volun-

tária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cognopolitanus; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens holoma-

turologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: balzaca cognopolita teórica = a voluntária intermissivista trintona aco-

modada, desperdiçando as oportunidades evolutivas disponíveis na Cognópolis; balzaca cognopo-

lita teática = a voluntária intermissivista trintona autoconsciente, tirando proveito evolutivo da 

Cognópolis. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura proexológica; a cultura parapsí-

quica; a cultura multidimensional. 

 

Otimizações. No âmbito da Holomaturologia, eis 18 otimizações dispostas em ordem 

acróstica para a balzaca cognopolita, visando melhor aproveitamento evolutivo intrafísico na vi-

vência teática da neociência Conscienciologia: 

01.  Bom humor. 

02.  Autodiscernimento. 

03.  Liderança. 

04.  Zetética. 

05.  Autorganização. 

06.  Continuísmo. 

07.  Autocrítica. 

 

08.  Cosmoética. 

09.  Ortopensenidade. 

10.  Gescons. 

11.  Neoverpons. 

12.  Omissuper. 

13.  Paciência. 

14.  Omnicatálise. 

15.  Longevidade. 

16.  Intelectualidade. 

17.  Tecnicidade. 

18.  Autolucidez. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a balzaca cognopolita, indicados para a expansão das 

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 
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03.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

09.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

12.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Proexometria  pré-executiva:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

14.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  PLENA  DA  INTERMISSIVISTA  NA  CONDIÇÃO  

DE  BALZACA  COGNOPOLITA  É  OPORTUNIDADE  ÍMPAR  

PARA  ALAVANCAGEM,  QUALIFICAÇÃO  E  DINAMIZAÇÃO  

EVOLUTIVA  PESSOAL,  SADIA,  RUMO  AO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a condição de balzaca ou balzaco cog-

nopolita? Qual o saldo evolutivo atual? Como pode otimizar tal período evolutivamente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 2 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 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 1.095  
a 1.100. 

2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 121. 

 

M. M. M. 
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B A M B U R R I O L O G I A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Bamburriologia é a Ciência aplicada às pesquisas técnicas do recebimen-

to da fortuna inesperada, do acerto aparentemente casual ou da condição de felicidade repentina, 

surpreendente, e as respectivas consequências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bambúrrio, significando ―fortuna inesperada‖, é de origem contro-

versa. Surgiu em 1881. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do acerto casual. 2.  Bamburrismo. 3.  Fortunística. 4.  Estu-

do da euforin. 5.  Pesquisa da primener. 6.  Pesquisa do cipriene. 7.  Pesquisa do Extrapolacio-

nismo. 

Neologia. Os 5 vocábulos Bamburriologia, minibambúrrio, megabambúrrio, multibam-

búrrio e antibambúrrio são neologismos técnicos da Proexologia. 

Pseudonimologia. A fortuna inesperada, em alguns casos, compele a pessoa a apresentar 

nome falso ou a se esconder em definitivo, mudando o próprio ego social, ou seja, o personagem 

representado na Socin na condição de cidadão ou cidadã. 

Antonimologia:  1.  Infortunística. 2.  Antibambúrrio. 3.  Pesquisa do poltergeist.  

4.  Pesquisa dos acidentes de percurso. 5.  Acidentologia. 

Estrangeirismologia. Eis o exemplo de termo expressivo para bambúrrio no idioma 

Inglês: jackpot. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Citaciologia. A fatuidade do bamburrista já aparecia na máxima – megapensene trivoca-

bular com bela aliteração –, do Latim Vulgar: – Fortuna favet fatuis (―A fortuna favorece os 

tolos‖). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a vivência dos ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a pesquisa do bambúrrio; o bamburro; o bambúrrio da neoideia; a descoberta 

eventual; a serendipitia; a atração de sincronicidades; o enriquecimento súbito; o incidente feliz;  

o imprevisto; o inopinado; o acontecimento fortuito; a felicidade no jogo; a fortuna inesperada;  

a chamada sorte grande; o multibambúrrio; a jogatina; o antibambúrrio; o conjunto de causas (co-

causas) imprevisíveis; a causalidade cosmoética; o acontecimento incerto; a chance ímpar; o fato 

adventício; a herança inesperada; a extrapauta; o incogitado; o despreparo para a fortuna; o per-

calço; a vicissitude; a reciclagem forçada; a catarse abrupta; a contingência; o dedo do destino;  

o toque no ombro; a boa estrela; o fruto dos céus; a ventura; a predestinação; a adversidade;  

o infortúnio; as superstições; a uruca; a urucubaca; a melin. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia. 
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Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei das probabilidades; a lei do retorno. 

Filiologia: a ludofilia. 

Maniologia: a ludomania. 

Holotecologia: a economoteca; a proexoteca; a ludoteca. 

Interdisciplinologia: a Bamburriologia; a Fortunística; a Infortunística; a Acidentologia; 

a Interaciologia; a Recexologia; a Ciprienologia; o Extrapolacionismo; o Ignorantismo; a Proexo-

logia; a Intrafisicologia; a Ludopatia; a Heuristicologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o bamburrista; o jogador; o ludopata; o serendipitista; o heurista; o sor-

tudo; o pré-serenão. 

 

Femininologia: a bamburrista; a jogadora; a ludopata; a serendipitista; a heurista; a sor-

tuda; a pré-serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens baburrus; o Homo sapiens megafortunatus; o Homo sa-

piens serendipitista; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens ludopata; o Homo sapiens 

attractivus; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pesquisa do minibambúrrio = o ato de ganhar o pequeno prêmio do sor-

teio entre amigos ou da rifa; pesquisa do megabambúrrio = o ato de ganhar o grande prêmio da 

loteria federal. 

 

Culturologia: a cultura da jogatina. 

 

Superlativos. Considerando a Conformática, a possibilidade da vivência do bambúrrio 

já incentivou os governos a máfia dos jogos permissíveis com a criação de superlativos específi-

cos da Ludopatia, por exemplo, estes 3: 

1.  Mega Sena. 

2.  Superprêmio. 

3.  Super Sena. 

 

Analogismo. A condição similar ao bambúrrio, quando ocorre duas vezes ou mais, em 

sequência, com a mesma conscin, é o assim-chamado, historicamente, ―toque de Midas‖, ou o ta-

lento daquela pessoa a qual se supõe capaz de transformar comercialmente, em ouro, todos os 

objetos tocados ou se saindo vitoriosa em todas as linhas de atividades humanas. 

Antagonismo. Na visão da Contrapontologia, o bambúrrio pode representar autodefesa, 

mesmo sendo paradoxalmente antípoda a outro tipo de autodefesa, por exemplo, o despojamento 

de objetos amados e de alto valor, ou, mais apropriadamente, dos bagulhos bioenergéticos. Tam-

bém atua de modo contrário quanto à perda (Perdologia) de certos bens muito prezados, suscetí-

veis de levar determinados ex-proprietários, por exemplo, empresários, ao suicídio, por se senti-

rem justamente despojados, indefesos, falidos ou humilhados ante às coleiras do ego da Socieda-

de Intrafísica. 

Inautenticidade. Há bambúrrios inautênticos, ou seja: os marginais compram os bilhetes 

sorteados dos bamburristas a fim de lavarem o dinheiro, em fontes escusas, perante a Lei. 
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Síndrome. A questão do bambúrrio já chegou, há tempos, à Informática, sendo cunhada 

de síndrome da riqueza instantânea dos jovens milionários da Internet, no Vale do Silício, no Es-

tado da Califórnia, EUA. 

Surpreendência. Em face da Fatuística, fato merecedor de registro é o do ganhador de 

45 milhões de dólares na loteria, Antonio Boyle, de 45 anos de idade, vendedor de automóveis no 

Texas, EUA. Este estadunidense colocou anúncio classificado procurando alguma possível mu-

lher, também ganhadora de loteria, e acabou encontrando Anna Jones, viúva de 42 anos de idade, 

tendo recebido 4 milhões de dólares, e com quem se casou. Portanto, 1 casamento raro de 2 bam-

burristas milionários. 

Propaganda. Grande número de pessoas bamburristas fogem à propaganda ou à promo-

ção pessoal, dando mais valor ao anonimato e à segurança ante o público, dentro da Socin, ainda 

patológica. 

Técnica. Já tentaram aplicar todas as técnicas possíveis para se criar o bambúrrio auto-

mático no universo dos jogos e das loterias. Se isso ocorresse seria bem possível a diminuição da 

jogatina desenfreada por toda a Terra. 

Realização. Dentro das leis da Proexologia, ou do binômio recepção-distribuição,  

o bambúrrio é a ponta inicial para se alcançar a ponta final da realização, a consequência da re-

cepção ou o efeito da distribuição, daquilo recebido pela conscin – valor, riqueza, oportunidade – 

através da fortuna gratuita, dentro do quadro da consecução da programação existencial do bam-

burrista, homem ou mulher. 

Inabilidade. De acordo com a Conscienciometrologia, o bambúrrio evidencia o fato de 

nenhum gastador durar muito na posição de ganhador. É questão de inépcia ou inabilidade. Neste 

particular, o bambúrrio pode ser a unidade de medida da Economia individual. 

Mutação. Os fatos do dia a dia demonstram: não existe mutação consciencial automática 

nem evolução consciencial espontânea, sem esforços pessoais. 

 

Prêmios. No contexto da Experimentologia, eis os 2 maiores prêmios de loterias sortea-

dos no Século XX, condições capazes de mudar a vida da conscin e aumentar a autorresponsabili-

dade quanto à proéxis: 

1.  El Gordo: Espanha: 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Foi o recorde mundial  

à época (Ano-base: 1999). 

2.  Big Game: EUA: 361 milhões de dólares (Ano-base: 2000). 

 

Equívoco. Sob a ótica da Energossomatologia, há duas condições críticas passíveis de 

levar a conscin a pensar na sorte, ou no acaso, e a partir daí, explicar o bambúrrio, neste contexto, 

de modo completamente equivocado, pois todas as consequências aí derivam de picos ou paroxis-

mos das energias conscienciais: 

1.  Efeito. O efeito Hulk ou a superreação da conscin em momento crítico quando a força 

ou a energia da vontade (Voliciologia) – o maior poder da consciência –, a partir do holossoma, 

transcende as forças físicas ou as energias do corpo humano (soma, psicomotricidade). 

2.  Primener. A confluência feliz das energias conscienciais (ECs) em circunstância sa-

dia, de pico, na atuação no dia a dia intrafísico compondo a condição da primavera energética  

e até o cipriene. 

 

Sincronicidade. Segundo a Holomaturologia, há várias realidades na vida humana obe-

decendo aos princípios da sincronicidade, por exemplo, estes 2: 

1.  Saldo. Nada ocorre de modo inesperado ou por acaso. Cada fato, ou ato pessoal,  

é o efeito ou o saldo da série de outras ocorrências anteriores e confluentes, não raro, acumuladas. 

2.  Acumulação. Não existem nem sorte ou azar. Há frutos ou saldos da acumulação de 

esforços, desempenhos ou construções pessoais resultando na confluência do resultado julgado 

feliz pela conscin. 
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Chiripa. Com base na Parapatologia, deparamos com o esforço das equipes de assedia-

dores extrafísicos os quais, em certos casos, promovem a acumulação e o desvio da conscin da 

própria proéxis de alto nível, através daquilo chamado pelo povão de sorte grande, por exemplo, 

pela loteria ou por algum jogo de azar (chiripa). É a fortuna estagnadora da evolução. Neste caso, 

é o bambúrrio patológico. 

Promoção. Somente as consciexes energívoras promovem o dinheiro fácil para os bam-

burristas. O amparador extrafísico não promove algo assim, excessivo ou intrusivo, muitas vezes 

representando óbvio estupro evolutivo. 

Assediador. O assediador é o inimigo mais amigo da onça. 

 

Realidades. Do ponto de vista da Psicossomatologia, no atual nível evolutivo, nenhuma 

conscin foge de 3 realidades implacáveis e onipresentes: 

1.  Testemunhas. Das testemunhas extrafísicas ou consciexes afins. 

2.  Grupocarma. Da lei de causa e efeito, ação e reação ou lei do retorno. 

3.  Lucidez. Da autoconsciência ou autoconsciencialidade ininterrupta. 

 

Trinômio. O trinômio testemunhas-grupocarma-lucidez expressa o aspecto mais grave 

oferecido pela vida a quem recebeu grande bolada de dinheiro de modo abrupto. 

Reciclagem. No âmbito da Recexologia, o bambúrrio na maioria dos casos do recebi-

mento do alto prêmio da loteria ou em jogo, expressa a reciclagem ambígua (upgrade) imposta 

pela vida ao próprio destino da personalidade, dentro do complexo do grupo evolutivo. 

Teste. A partir deste fato, o mais inteligente é a pessoa indagar para si mesma, com toda 

autocrítica e sob as bases da Cosmoeticologia: – Qual o objetivo da aplicação dessa fortuna tendo 

em vista os outros? 

Regra. Mediante a Ressomatologia, como se sabe, todos chegamos nus à vida humana  

e assim vamos dessomar. Esta regra não tem exceção, pelo menos, até o momento. Nem o com-

putador – o todo-poderoso das gerações modernas, o Deus da Mitologia Atual da Terra – ainda 

conseguiu alterá-la. A fortuna, por exemplo, a partir de 5 milhões de dólares, já exige o trabalho 

permanente de manutenção ou ampliação econômico-financeira por parte do proprietário (ou pro-

prietária), tornado, consciente ou inconscientemente, escravo do vil metal, e todo o entesoura-

mento, à época da dessoma, ficará inapelavelmente nesta dimensão, não seguindo com a conscin 

dessomada, nua, para a paraprocedência no período da intermissão pós-dessomática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Bamburriologia, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

2.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

3.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

4.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

5.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

O  BAMBÚRRIO,  PARA  CERTAS  PESSOAS  DESPREPARA-
DAS,  É  OCORRÊNCIA  EXTREMAMENTE  PARADOXAL,  POR  

SE  TORNAR,  AO  FINAL  DAS  CONTAS,  GRANDE  PROBLE-
MA  REAL  E  NÃO  A  SOLUÇÃO  EVOLUTIVA  ESPERADA. 
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Questionologia. Você já vivenciou alguma condição na vida humana racionalmente 

interpretável como bambúrrio? Como se saiu da experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 
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B A N A L I Z A Ç Ã O    D A    R E C É X I S  
( E Q U I V O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A banalização da recéxis é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, ho-

mem ou mulher, tratar enquanto vulgar, trivial, reles, contumaz, corriqueira ou comum a repers-

pectivação da própria vida humana. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo banal vem do idioma Francês, banal, ―pertencente ao suserano; 

comum aos habitantes da vila‖, de ban, ―proclamação do suserano em seu território; comum; sem 

originalidade‖. Surgiu no Século XVIII. O termo banalização apareceu no Século XIX. O prefixo 

re deriva do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço, intensifica-

ção‖. A palavra ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, ―período de anos‖, e este do idio-

ma Grego, kyklós, ―círculo; roda; esfera‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo existencial pro-

vém do idioma Latim Tardio, existentialis, ―existencial; relativo ao aparecimento‖, de existere, 

―aparecer, nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real‖. Apare-

ceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Futilização da recéxis. 2.  Diminuição do valor da recéxis. 3.  Me-

nosprezo da recéxis.  

Neologia. As 3 expressões compostas banalização da recéxis, minibanalização da recé-

xis e maxibanalização da recéxis são neologismos técnicos da Equivocologia. 

Antonimologia: 1.  Valorização da recéxis. 2.  Maximização da recéxis.  

Estrangeirismologia: o apego aos flashbacks improdutivos; a ausência do know-how 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento 

quanto ao aproveitamento das oportunidades recexológicas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Banalizar  

é vulgarizar. Banalização significa desvalorização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da zona de conforto patológica; os baratropense-

nes; a baratropensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o aber-

tismo autopensênico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade. 

 

Fatologia: a banalização da recéxis; a valorização do paradigma da Ciência convencio-

nal; as transformações pessoais impostas pela Sociedade; a padronização das necessidades e de 

valores obsoletos ao intermissivista; o sucesso profissional sendo o objetivo da vida; o soma con-

siderado enquanto único veículo de manifestação do ser humano; o ato de contentar-se com as 

reciclagens superficiais; as reciclagens artificiais no soma, incentivadas pela mídia; a supervalo-

riação da estética somática em detrimento à autevolução; a priorização de cuidados excessivos 

com a beleza; as cirurgias plásticas continuadas; a crise da meia-idade acirrada ante a falta de re-

cins e recéxis; a exacerbação do porão consciencial no adulto; a terceirização dos autesforços;  

o adulto desatento às reciclagens de ectopias ou imaturidades afetivas; a priorização das metamor-

foses pessoais mais fáceis; a transposição simplificada dos conceitos conscienciológicos; o predo-

mínio da tacon; a acomodação à melin; a enganosa relação direta entre o nível do Curso Intermis-

sivo (CI) realizado e a faixa etária; o conhecimento do paradigma consciencial; o desprezo pelos 

aportes existenciais; a desconsideração pelo saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o investi-

mento no autodesenvolvimento parapsíquico; o interesse pelo estudo da Cosmoética; as diferentes 
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metodologias pesquisísticas ofertadas pela Conscienciologia facilitando o acesso à cosmovisão;  

o impacto gerado pelo exemplo de outrem; a experimentação de procedimentos evolutivos ade-

quados a si; a evitação do estupro evolutivo; a ampliação do autodiscernimento; o investimento 

na recuperação de cons; o uso dos trafores em prol dos objetivos proexológicos; as recins propor-

cionadas pelo desenvolvimento do tema de pesquisa essencial; a dedicação aos experimentos evo-

lutivos; as práticas de autovivências mais desafiadoras; a possibilidade de atingir bons percentuais 

do completismo existencial. 

 

Parafatologia: a ausência da vivência do estado vibracional (EV); o heterassédio de ori-

gem extrafísica; os acidentes de percurso parapsíquicos; as consequências multidimensionais das 

recéxis menosprezadas; a projeção consciente; a parceria com o amparador extrafísico; a prática 

diária da tenepes; a pesquisa dos fenômenos parapsíquicos experimentados; as autorretrocogni-

ções salutares e reciclogênicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo acomodação–automimese dispensável; o sinergismo pa-

tológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo ignorância pessoal–ausência da prática; 

o sinergismo catalítico da autassistencialidade; o sinergismo comportamento intrafísico–com-

portamento interdimensional; o sinergismo proexológico dos autotrafores. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código de valores da Socin Patológica; a criação de cláusulas para o có-

digo pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da robéxis. 

Tecnologia: a ausência da técnica da recéxis. 

Voluntariologia: a falta de engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscien-

ciológico. 

Laboratoriologia: o labcon; as autexperimentações nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Consci-

enciometrologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito nefasto do marasmo existencial; o efeito do escasso investimento na 

recéxis minimizando os resultados. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses facilitadoras das recins; a ativação das co-

nexões interneuronais favorecendo a criação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo imaturidade consciencial–maturidade consciencial; o ciclo erro- 

-aprendizado-acerto; o ciclo refletir-decidir; o ciclo evolutivo tacon-tares; o ciclo recéxis-recin; 

o ciclo priorização-repriorização; o ciclo definir-planejar-implementar-revisar. 

Enumerologia: a vulgarização da recéxis; a trivialização da recéxis; a minimização da 

recéxis; a despriorização da recéxis; a depreciação da recéxis; a nulificação da recéxis; a redução 

da recéxis. 

Binomiologia: o binômio transformação superficial–estagnação evolutiva; o binômio 

mutação inexpressiva–automimese dispensável;o binômio metamorfose insatisfatória–melin. 

Interaciologia: a interação patológica desinformação-acomodação; a interação nociva 

irresponsabilidade-irreflexão; a interação nosográfica autocorrupção–omissão deficitária. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo gradativo de expansão 

dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo postergação–agilização da proéxis; o crescendo 

planejamento-organização-consecução.  

Trinomiologia: o trinômio nosográfico preguiça-acídia-acrasia; o trinômio erro-refle-

xão-correção; o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo; o trinômio vontade-de-

cisão-deliberação; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio conhecimento teórico–expe-
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rimento prático–suplemento teático; o trinômio vestir a camisa–suar a camisa–suar sangue apli-

cado às recins. 

Antagonismologia: o antagonismo malestar / bem-estar. 

Paradoxologia: o paradoxo implícito na expressão coloquial “correr atrás do pre-

juízo”. 

Politicologia: a conscienciocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a xenofilia; a materiofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a raciocinofobia; a assisten-

ciofobia; a autopesquisofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da mesmice. 

Maniologia: a egomania; a autocorrupciomania. 

Mitologia: o mito da evolução consciencial sem autesforço. 

Interdisciplinologia: a Equivocologia; a Perdologia; a Autenganologia; a Autassediolo-

gia; a Mitologia; a Desviologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autorrecexolo-

gia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; o pré-serenão vulgar; a isca humana inconsciente;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo alienatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autoin-

dulgens; o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens sta-

cionarius; o Homo sapiens autorrevertor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibanalização da recéxis = o descaso quanto à saúde física, trafar a ser 

reciclado, sabidamente negligenciado em retrovida recente; maxibanalização da recéxis = o des-

caso quanto ao megatrafar a ser reciclado, reconhecidamente retroalimentado ao longo da se-

riéxis. 
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Terapeuticologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 15 ações estratégicas, para a conscin evitar a banalização da recéxis, em prol do 

deslanche da carreira evolutiva: 

01. Anticorrupção: abandonar, de vez, as práticas autoprejudiciais.  

02. Assistência: trocar a condição de assistido pela posição de interassistente lúcido. 

03. Autoconfiança: ampliar os percentuais de confiança em si. 

04. Autoconhecimento: investir no desenvolvimento da autocognição. 

05. Autorganização: intensificar a ordenação da vida pessoal. 

06. Autodidatismo: procurar exercer a autodidaxia evolutiva.  

07. Autossuperação: valorizar cada ultrapassagem de gargalo existencial. 

08. Consecução: usar até os momentos de lazer, para realizar atividades úteis.  

09. Cosmoética: atualizar periodicamente o código pessoal de Cosmoética. 

10. Criatividade: valer-se da inventividade, para superar os imprevistos proexológicos. 

11. Energossomática: praticar diferentes tipos de exercícios energéticos diariamente. 

12. Esforço: manter constantemente o empenho revigorado em prol das recins.  

13. Parapsiquismo: desenvolver as autoparapercepções e usá-las de modo sadio. 

14. Resiliência: dedicar-se ao fortalecimento das estratégias de enfrentamento. 

15. Tares: preferir atuar no esclarecimento, ao invés da consolação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a banalização da recéxis, indicados para a expansão das 

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Banalização  dos  autotrafores:  Traforologia;  Nosográfico. 

07.  Banho  de  loja  consciencial:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático.  

10.  Convite  ao  intermissivista:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

11.  Crescendo  centrípeto  recéxis-recin:  Evoluciorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Equívoco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático.  

  

NA  BANALIZAÇÃO  DA  RECÉXIS,  O  INTERMISSIVISTA  TRO-
CA  EXPERIMENTOS  EVOLUTIVOS  PELOS  DITAMES  SOCI-
AIS,  MINIMIZANDO,  SOBREMANEIRA,  PERCENTUAIS  EXI-
TOSOS  DE  AUTOCOMPLÉXIS  A  SEREM CONQUISTADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca avaliar o percentual de autobanalização da 

recéxis? No teste de avaliação pessoal de 1 a 5, em qual nível você se situa? 
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B A N A L I Z A Ç Ã O    D A    V I O L Ê N C I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A banalização da violência é o ato e / ou efeito da postura de indiferença  

e trivialização apresentadas pelas conscins, homens e mulheres, perante acontecimentos e atitudes 

anticosmoéticas incidentes na Socin, relacionados a danos e constrangimentos físicos, morais  

e psicológicos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra banal deriva do idioma Francês, banal, ―pertencente ao suserano; 

comum aos habitantes da vila‖, de ban, ―proclamação do suserano em seu território; comum; sem 

originalidade‖. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo banalização surgiu no Século XIX. O ter-

mo violência vem do idioma Latim, violentia, ―violência; impetuosidade (do vento); ardor (do 

Sol); arrebatamento; caráter violento; ferocidade; sanha; rigor; severidade‖, e este de violentus, 

―impetuoso; furioso; arrebatado‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Vulgarização da violência. 2.  Banalização da brutalidade. 3.  Menos-

prezo frente à violência. 

Neologia. As duas expressões compostas minibanalização da violência e maxibanaliza-

ção da violência são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Sensibilização à violência. 2.  Preocupação antiviolência. 3.  Profila-

xia pró-paz. 4.  Percepção assistencial. 

Estrangeirismologia: a Schadenfreude; o bullying. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à racionalidade interassistencial. 

Citaciologia: – Nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a intolerância 

(poeta italiano Giacomo Leopardi, 1798–1837). O aumento de armamentos não pode compensar 

a perda de poder (Hannah Arendt, 1906–1975). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Guerra: homicí-

dio massivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da indiferença; os belicopensenes; a belicopense-

nidade; os patopensenes; a patopensenidade; a pressão holopensênica patológica; o holopensene 

da banalização do belicismo; o holopensene baratrosférico; o holopensene antiassistencial. 

 

Fatologia: a banalização da violência; as redes subterrâneas do ódio na Internet; a vio-

lência contra jornalistas; as postagens racistas; a imagem do crime estampada em sites e páginas 

de jornais; a apatia nosográfica; a violência gerando violência; o preconceito contra jogadores de 

futebol afrodescendentes; a ação dos justiceiros; os grupos de extermínio; o julgamento, em 1961, 

do nazista Adolf Eichmann (1906–1962), em Israel; os campos de concentração; o genocídio;  

a indiferença bélica; a indiferença frente à violência corriqueira; a onda de violência propagada  

e disseminando o discurso verbal e imagético belicista; a impetuosidade comum; a espetaculariza-

ção do atentado de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos; o discurso da opressão; a morte 

provocada pelas desavenças do contrabando e narcotráfico; as turbas; a intolerância religiosa ex-

pressa no julgamento e na execução pública do francês Jean Calas (1698–1762), em Toulouse, 

França; as reações violentas do cérebro reptiliano típicas do animal humano; a inconsciência mór-

bida; o exército de mercenários; a banalização dos massacres em massa de civis nos conflitos bé-

licos; as notícias diárias das mortes causadas por balas perdidas; a venda de armas nos supermer-

cados estadunidenses; os índices explosivos dos homicídios no Brasil; a sociopatia; a tortura;  

a omissão de socorro na porta dos hospitais e postos de saúde; o custo social da violência; a in-
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sensibilidade; o armistício; a Cruz Vermelha Internacional no contrafluxo da banalização da vio-

lência; a candura; o pacifismo; o exercício de enxergar o outro; a interassistencialidade; o equilí-

brio pessoal repercutindo na convivialidade pacífica e acolhedora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da tene-

pes; as conexões com Baratrosfera; a paracomatose evolutiva; o autassédio cronicificado, evocan-

do consciexes patológicas; a transmigração interplanetária de consréus. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo robotização-indiferença quanto à violência; o sinergismo 

patológico tecnologia-violência. 

Principiologia: o princípio das interprisões grupocármicas. 

Codigologia: os códigos de guerra; o código de Hamurabi; a ausência do código pesso-

al de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da robotização existencial. 

Tecnologia: as técnicas de tortura psicológica; as técnicas de guerrilha; a técnica do 

encapsulamento energético; a técnica do discernimento. 

Voluntariologia: a patologia expressa nos voluntários à condição de homem e mulher- 

-bomba; a mobilização de voluntários em prol da construção do Pacificarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paz; o laboratório consciencioló-

gico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassedi-

ologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito da violência propagada pela mídia; os efeitos de jogos infantis vio-

lentos na formação das crianças; o efeito da violência no custo da saúde pública. 

Neossinapsologia: a falta das neossinapses assistenciais. 

Ciclologia: o ciclo violência-morte; o ciclo vítima-algoz. 

Enumerologia: a banalização da morte; a banalização do conhecimento; a banalização 

do mal; a banalização do sexo; a banalização da vida; a banalização do amor; a banalização da 

guerra. 

Binomiologia: o binômio informação-desinformação no contexto das notícias violentas; 

o binômio divulgação de notícias violentas na mídia–indiferença dos receptores da comunicação. 

Interaciologia: a interação belicista receptores indiferentes à informação–meios de co-

municação anticosmoéticos; a interação instintividade-obnubilação. 

Crescendologia: o crescendo indiferença-intolerância; o crescendo grupo violento– 

–multidão violenta. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-intolerância-frieza. 

Polinomiologia: o polinômio nosográfico subcerebralidade-impulsividade-agressivida-

de-indiferença. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez / obnubilamento perante fatos relacionados  

à violência; o antagonismo guerra / paz. 

Paradoxologia: o paradoxo de os fatos relacionados à violência poderem ser divulgados 

sem sensibilizar o receptor da informação; o paradoxo da existência da violência no ambiente es-

colar; o paradoxo na violência entre casais; o paradoxo da indiferença quanto à violência. 

Politicologia: a política do desarmamento; a política sobre os crimes de guerra na Con-

venção de Genebra; a falta de políticas públicas de combate à violência no Brasil; a baionetocra-

cia; a mafiocracia; a assediocracia. 

Legislogia: a legislação permissiva favorecendo a impunidade; a lei da ação e reação;  

a lei da palmada; a lei antiterrorismo. 

Filiologia: a belicosofilia; a anticosmoeticofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a fobia ao outro; a xenofobia; a logicofobia; a fobia adquirida pelas vítimas 

da violência. 
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Sindromologia: a síndrome da banalização; a síndrome de Estocolmo; a síndrome da 

insegurança; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da robotização exis-

tencial. 

Maniologia: a toxicomania; a teomania; a patologicomania. 

Mitologia: o mito de a pessoa violenta ser resultado exclusivo do meio social. 

Holotecologia: a belicosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a segurançoteca;  

a toxicoteca; a criminoteca; a hoploteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Nosologia; a Criminologia;  

a Instintologia; a Autorregressiologia; a Psicossomatologia; a Civilizaciologia; a Conviviologia;  

a Paciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin transmigrável; a conscin 

pré-serenona; a isca humana insconsciente; a consbel; a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o atirador de elite; o belicista; o psicopata; o pistoleiro; o terrorista;  

o comunicólogo; o assassino em série; o genocida. 

 

Femininologia: a atiradora de elite; a belicista; a psicopata; a pistoleira; a terrorista;  

a comunicóloga; a assassina em série; a genocida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapi-

ens psychopathicus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sapiens incivilis; o Homo sapiens subce-

rebralis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibanalização da violência = o ato de não perceber as vítimas diutur-

nas da guerra nas notícias da mídia; maxibanalização da violência = o ato de perceber o ímpeto de 

tirar a vida do outro enquanto algo corriqueiro. 

 

Culturologia: a cultura das banalidades; a cultura da violência; a cultura da impunida-

de; a cultura da autassedialidade; a cultura de paz. 

 

Enraizamento. Os atos de violência marcam paulatinamente a História da Humanidade. 

Com o passar do tempo, em vez de se dissipar, perpetua-se nas mais diversas formas de manifes-

tação, consolidando a civilização atual no holopensene da barbárie moderna. 

Naturalidade. O debate sobre o assunto pode auxiliar na conscientização de a violência 

não fazer parte do dia a dia, a ponto de ser algo natural e corriqueiro. Portanto, a tarefa do esclare-

cimento torna-se fundamental para despertar as consciências em prol da paz. 

Guerras. Alguns governantes estimulam guerras não apenas com a finalidade de con-

quistar poder e território, mas também movimentar a indústria bélica sem pensar nas consequên-

cias para a população e nas futuras interprisões grupocármicas. 

 

Reurbanizações. É preciso lembrar o fato de a aceleração da violência manter relação 

com o processo de reurbanização extrafísica (reurbex) em razão da consequente ressoma de cons-

réus nesta dimensão. 

Acolhimento. Diante do contexto da reurbex, faz-se necessário ressaltar a importância 

de atitudes voltadas ao esclarecimento, reeducação e acolhimento às consréus ressomadas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22 ti-

pos de situações e processos violentos ainda incidentes na Socin: 
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01.  Violência cinematográfica: as imagens bélicas presentes nos filmes. 

02.  Violência contra a mulher: o abuso sexual; a agressão física; os estupros e o femi-

nicídio. 

03.  Violência contra animais: o abandono de animais doentes ou recém-nascidos; as ri-

nhas de galo. 

04.  Violência cultural: a destruição de patrimônios históricos; a pilhagem de obras de 

arte; a indústria cultural enquanto aparato bélico. 

05.  Violência doméstica: as brigas no ambiente familiar; o fratricídio; o parricídio. 

06.  Violência esportiva: as agressões envolvendo atletas e torcedores; a prática de boxe 

e das artes marciais; a modalidade esportiva de tiro ao alvo; a terminologia bélica do futebol. 

07.  Violência étnica: o racismo e o preconceito envolvendo etnias. 

08.  Violência homofóbica: os preconceitos, ataques e crimes contra homossexuais. 

09.  Violência ideológica: os ataques, guerras e agressões originários das diferenças ide-

ológicas. 

10.  Violência infantojuvenil: os homicídios praticados pelas crianças e adolescentes; 

os games juvenis incitando a belicosidade. 

11.  Violência midiática: as imagens sensacionalistas da mídia relacionadas a crimes  

e guerras; as cunhas mentais bélicas advindas das mensagens midiáticas. 

12.  Violência no trânsito: as mortes causadas pela indisciplina e riscomania de moto-

ristas nas rodovias e ruas. 

13.  Violência policial: os espancamentos desnecessários causados por policiais; os poli-

ciais na condição de bandidos quando aderem a grupos de extermínio. 

14.  Violência política: as brigas, ataques verbais e mortes originárias das desavenças 

políticas; os governos autoritários; as mortes resultantes do regime comunista na antiga União 

Soviética; as mortes na ditadura militar brasileira; o terrorismo. 

15.  Violência psicológica: as torturas psicológicas; a pressão psicológica. 

16.  Violência religiosa: a guerra santa; os exércitos papais. 

17.  Violência rural: os assaltos a fazendas e sítios. 

18.  Violência sexual infantil: os estupros e abusos sofridos por crianças de ambos os 

sexos; a pedofilia. 

19.  Violência tecnológica: a criação da bomba atômica; as armas químicas. 

20.  Violência urbana: os assaltos e homicídios frequentes em cidades brasileiras. 

21.  Violência verbal: ataques verbais no contexto dos debates. 

22.  Violência virtual: a verborragia negativa descomedida via Internet; os games bé-

licos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a banalização da violência, indicados para a expansão das 

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

05.  Campo  de  concentração:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

08.  Efeitos  da  violência  doméstica:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

09.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Lastro  subumano:  Evoluciologia;  Nosográfico. 
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12.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Violência  doméstica:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

PERANTE  A  ATUAL  SOCIEDADE  INDIVIDUALISTA,  URGE 
O  CONSTANTE  EXERCÍCIO  PARA  ENXERGAR  O  OUTRO,  

NA  CONDIÇÃO  DE  PROFILAXIA  À  INDIFERENÇA  EM  FACE  

A TODO  TIPO  DE  VIOLÊNCIA,  SEMPRE  INJUSTIFICADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de banalizar a violência no dia  

a dia? Já refletiu sobre a postura de indiferença em relação às conscins? 

 
Bibliografia  Específica: 
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1 E-mail; 149 notas; 15,5 x 17,5 cm; br; 4a. Ed.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 11, 18 e 73. 

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. Princeps; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 33 e 556. 

 

D. P. 
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B A N A L I Z A Ç Ã O    D O    A U T O P A R A P S I Q U I S M O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A banalização do autoparapsiquismo é a condição de a conscin, homem ou 

mulher, considerar vulgar, trivial, reles, costumaz, corriqueiro ou comum a autovivência de fenô-

menos parapsíquicos no dia a dia, desvalorizando, assim, as autoparapercepções e desperdiçando 

os potenciais e aportes parapercepciológicos adquiridos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo banal deriva do idioma Francês, banal, ―pertencente ao suserano; 

comum aos habitantes da vila‖, de ban, ―proclamação do suserano em seu território; comum; sem 

originalidade‖. Surgiu no Século XVIII. A palavra banalização apareceu no Século XIX. O pri-

meiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. 

O segundo elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para  

além de‖. O vocábulo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, 

psykhé, ―alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Desqualificação do autoparapsiquismo. 2.  Vulgarização do autopa-

rapsiquismo. 3.  Menosprezo da autoparaperceptibilidade. 4.  Desvalorização dos aportes parapsí-

quicos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo banal: ba-

nalidade; banalização; banalizada; banalizado; banalizador; banalizadora; banalizar; desbana-

lizada; desbanalizado; desbanalizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas banalização do autoparapsiquismo, minibanaliza-

ção do autoparapsiquismo e maxibanalização do autoparapsiquismo são neologismos técnicos da 

Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Valorização do autoparapsiquismo. 2.  Desbanalização do autopara-

psiquismo. 3.  Respeito ao autoparapsiquismo. 4.  Propagação sadia do autoparapsiquismo. 

Estrangeirismologia: o Acomplamentarium; o Paraperceptarium; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parapercepciologia Teática. 

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

ção: decisão megatola. Banalização: descaso evolutivo. Banalização parapsíquica: Antidiscerni-

mentologia. 

Coloquiologia: o ato de fazer ouvidos de mercador às inspirações dos amparadores;  

o ato de fazer-se de desentendido mediante a responsabilidade dos aportes proexológicos; o ato de 

empurrar com a barriga a assunção das autoparapercepções. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade negligenciada; os parapen-

senes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

psicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o abertis-

mo pensênico perante as manifestações parapsíquicas. 

 

Fatologia: o pouco-caso das vivências fenomênicas pessoais; a banalização das percep-

ções em decorrência de traumas; a consciência incauta quanto aos acontecimentos do dia a dia;  

a facilidade paraperceptiva contumaz; o desperdício da facilidade parapsíquica pessoal; a autodis-

ponibilidade parapsíquica displicente; o ansiosismo pelos resultados imediatos nas práticas para-

psíquicas; a falta de disciplina frente aos esforços no desenvolvimento do autoparapsiquismo;  

a necessidade de plateia quanto ao autoparapsiquismo; a fuga das responsabilidades assistenciais; 
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as autocorrupções crassas; a indisponibilidade assistencial; a justificativa da falta de tempo para  

o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; o descaso com as autoparapercepções; a implan-

tação da rotina útil quanto à autorreflexão; o governo de si mesmo(a) perante os recursos holosso-

máticos pessoais; o emprego decidido da vontade sendo o primeiro ato na admissão de treino para 

o desenvolvimento do autoparapsiquismo; o autodomínio da vontade chancelando o desenvolvi-

mento parapsíquico lúcido. 

 

Parafatologia: a banalização do autoparapsiquismo; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; as paraocorrências parapsíquicas despercebidas; o parapsiquismo incipiente 

levando à banalização das autoparapercepções; as iscagens energéticas inconscientes recorrentes; 

o bloqueio dos chacras; o trancamento da mediunidade; as intoxicações energéticas; as defasa-

gens energéticas; a moldura dos parafenômenos; a irracionalidade parapsíquica; a sensibilidade 

parapsíquica psicossomática; a consciência incauta quanto à vulnerabilidade energética em decor-

rência da banalização do autoparapsiquismo; a nulificação do parapsiquismo; a sensibilidade pa-

tológica frente ao autoparapsiquismo; a paracompreensão de tudo ser energia nesta dimensão;  

o autoparapsiquismo levando à hiperlucidez das nuanças extrafísicas; a assistência realizada atra-

vés das autoparapercepções; o aumento da lucidez quanto ao autoparapsiquismo; a reeducação do 

autoparapsiquismo; a autoparaperceptibilidade assistencial e cosmoética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-autopesquisa; o sinergismo da auto-

pensenização sadia–lucidez contínua–autoparapsiquismo qualificado. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos experimentos parapsíquicos; 

o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio “se não presta, não adianta 

fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a reeducação parapsí-

quica; a reciclagem do código pessoal de crenças e valores em relação ao autoparapsiquismo. 

Teoriologia: a teoria da fartura das energias influenciando na banalização da autopara-

perceptibilidade. 

Tecnologia: a técnica do autoultimato cosmoético; a técnica de levar até as últimas con-

sequências cosmoéticas; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a reeducação parapsíquica dos voluntários da CCCI; o posicionamen-

to do voluntariado perante o próprio parapsiquismo; o parapsiquismo menosprezado nas ativida-

des do voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade 

física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico de ectoplasmia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível do Parapsiquismo; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas. 

Efeitologia: o efeito da interassistência desqualificada; o efeito na diminuição da hiper-

acuidade pessoal; o efeito da atenção dividida. 

Neossinapsologia: as crenças e os valores anacrônicos dificultando a aquisição de neos-

sinapes no desenvolvimento parapsíquico. 

Ciclologia: o ciclo vivências-paravivências chancelando a teaticidade do autoparapsi-

quismo. 

Enumerologia: a banalização dos trafores; a banalização das autovivências; a banaliza-

ção da atuação dos amparadores; a banalização da proéxis; a banalização dos autenfrentamentos; 

a banalização das companhias evolutivas; a banalização dos talentos parapsíquicos pessoais. 
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Binomiologia: o binômio psicossoma-mentalsoma; o binômio racionalidade-valoriza-

ção parapsíquica. 

Interaciologia: a interação intenção-autoparapsiquismo; a interação fato-parafato. 

Crescendologia: o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer empregado na assunção do autopa-

rapsiquismo. 

Polinomiologia: o polinômio inutilidade-menosprezo-desvalorização-estagnação; o po-

linômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo disposição parapsíquica / preguiça parapsíquica;  

o antagonismo minimização do autoparapsiquismo / maximização das autovivências parapercep-

tivas; o antagonismo responsabilidade parapsíquica / irresponsabilidade parapsíquica; o anta-

gonismo maturidade paraperceptiva / imaturidade paraperceptiva; o antagonismo parapsiquis-

mo realista / parapsiquismo idealizado; o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo 

energossoma solto / energossoma bloqueado. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a meritocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Filiologia: a priorofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a psicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição; a síndrome da subestimação; a síndrome da 

superestimação; a síndrome da competição; a síndrome da procrastinação. 

Maniologia: a mania de desprezar os resultados advindos do autesforço das práticas pa-

rapsíquicas. 

Mitologia: a Antimitologia advinda da assunção da valorização do parapsiquismo lú-

cido. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a assistencioteca; a psi-

coteca; a evolucioteca; a energoteca; a criticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parapatologia; a Intencionologia; a Cons-

ciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Auto-

desassediologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Priorologia; a Extrafisicologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin  

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti 

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evoluti 

va; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeu-

ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeduca 

dora; a escritora; a evoluciente; 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. 
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Hominologia: o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens 

neophobicus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibanalização do autoparapsiquismo = o fato de a conscin vulgar não 

reconhecer em si os autopotenciais parapsíquicos latentes; maxibanalização do autoparapsiquismo 

= o fato de a conscin intermissivista não assumir os potenciais parapsíquicos manifestos. 

 

Culturologia: a cultura da maturidade consciencial parapsíquica; a substituição da cul-

tura da banalidade parapsíquica pela cultura da interassistencialidade parapsíquica cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a banalização do autoparapsiquismo, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens in 

teressados: 

01. Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02. Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03. Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04. Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05. Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06. Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07. Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08. Medo  do  autoparapsiquismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Paraperceptometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10. Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Teto  parapsíquico:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

A  EVITAÇÃO  DA  BANALIZAÇÃO  DO  AUTOPARAPSIQUISMO  

PERMITE,  AO  INTERMISSIVISTA  LÚCIDO,  ATUAR  NO  DIA  

A  DIA  COM  AUTOCRÍTICA  COSMOÉTICA  NA  CONDIÇÃO  

DE  MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, banaliza os potenciais parapsíquicos pessoais ou 

se coloca na condição de aprendiz assistencial multidimensional? Em escala de 1 a 5, qual o nível 

do autempenho na aplicação sadia do parapsiquismo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 

caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 90 a 117. 
2.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
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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 121 a 199. 

 

G. P. 
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B A N A L I Z A Ç Ã O    D O S    AU T O T R A F O R E S  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A banalização dos autotrafores é a condição de a conscin, homem ou mu-

lher, considerar vulgares, triviais, reles, corriqueiros ou comums os traços-força ou predicados 

pessoais, gerando, assim, a desvalorização e desperdício das autopotencialidades evolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo banal deriva do idioma Francês, banal, ―pertencente ao suserano; 

comum aos habitantes da vila‖, de ban, ―proclamação do suserano em seu território; comum; sem 

originalidade‖. Surgiu no Século XVIII. A palavra banalização apareceu no Século XIX.  

O primeiro elemento de composicao auto provém do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si pró-

prio‖. O segundo elemento de composição traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahe-

re, ―tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atra-

ir‖. Surgiu no Século XVI. O termo força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, 

―forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso‖. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Desqualificação dos traços-força pessoais. 2.  Vulgarização dos auto-

talentos conscienciais. 3.  Menosprezo pelas qualidades pessoais. 4.  Desvalorização dos autopre-

dicados da consciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas banalização dos autotrafores, minibanalização 

dos autotrafores e maxibanalização dos autotrafores são neologismos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 1.  Valorização dos traços-força pessoais. 2.  Desbanalização das virtu-

des pessoais. 3.  Respeito aos autopredicados da consciência. 4.  Aplicação dos autotrafores. 

Estrangeirismologia: a banalização do background consciencial; a minimização do 

portfolio das autocompetências evolutivas; o desperdício do know-how evolutivo da consciência; 

a desvalorização do record of successes pessoais; o subnível da selfperformance evolutiva; o Tra-

forium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autotraforismologia Teática.  

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autodesperdício. O pior desperdício da personalidade humana é a autocognição 

teática quando ociosa, sem maiores aplicações evolutivas cosmoéticas”. 

2.  “CCCI. No holopensene e dentre os componentes da CCCI ainda há muitos trafores 

enrustidos e desperdiçados”. 

3.  “Talentos. Todas as pessoas têm talentos. Há duas categorias de talentos: os frutífe-

ros e os infrutíferos. Os seus talentos transparecem inescondivelmente pelos frutos de seus autes-

forços. – ―Qual a categoria dos seus talentos?”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autotraforismo negligenciado; os nosopensenes 

esterilizantes; a nosopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; a necessidade de neopen-

senes; a necessidade da neopensenidade; a ausência de ortopensenes; a ausência da ortopenseni-

dade; a necessidade de prioropensenes; a necessidade de prioropensenidade; a falta de cognopen-

senes; a falta de cognopensenidade; os minipensenes nulificando os megatalentos pessoais. 

 

Fatologia: a banalização dos autotrafores; a displicência quanto aos talentos pessoais;  

a minimização das próprias qualidades; o descaso quanto à Autotraforologia; o menosprezo pela 

tendência traforista inata; a hipoacuidade quanto aos autotrafores; os indícios dos autotrafores 

despercebidos; o difícil considerado inconscientemente o melhor; a facilidade pessoal considera-
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da desprezível; o ato de não considerar as autoconquistas; a aparente obviedade da manifestação 

traforista para a própria consciência; o ato de julgar ser trivial a manifestação de determinadas ha-

bilidades pessoais raras; o fato de os talentos pessoais serem tão naturais a ponto de a conscin 

considerar comuns a todas as consciências; o fato de a consciência não conseguir deixar de mani-

festar os autotrafores mais desenvolvidos; os talentos inescondíveis; as habilidades e qualidades 

pessoais reveladas pelas demais consciências; a estratégia de adaptação através da mediocridade; 

o nivelamento por baixo; a subutilização dos megapotenciais pelo intermissivista; a indiferença 

quanto à possibilidade de aplicação interassistencial dos autotrafores; os trafores identificados 

ainda ociosos; a falta de disciplina quanto à qualificação dos autotrafores; a desmotivação quanto 

ao treino das próprias habilidades; a nulificação dos autotrafores pela negligência; a omissão defi-

citária quanto à intermissividade pessoal; a arrogância de não compartilhar os frutos dos talentos 

pessoais; a ausência de encaminhamento proexológico; o autoboicote existencial; a indisponibili-

dade assistencial; a desinteligência antievolutiva; a necessária mudança de valores; o ato de não 

se sucumbir aos condicionamentos intrafísicos; o ônus de assumir o talento pessoal perante a So-

cin Patológica; a coragem necessária para assumir as genialidades pessoais; a autaceitação pacífi-

ca dos autopredicados; a assunção do real nível evolutivo pessoal; a construção da própria vida  

a partir dos talentos pessoais; a ampliação da autoprodutividade pela aplicação dos autotrafores;  

a primazia dada ao completismo da autoproéxis. 

 

Parafatologia: a banalização dos paratrafores; a ausência de visão quanto aos aportes 

multiexistenciais; o auto e heterassédio cronificado pela banalização dos autotrafores; a indiferen-

ça quanto às autopotencialidades parapsíquicas, interassistenciais, reconhecidas, podendo gerar, 

megamelex; a desconexão com o Curso Intermissivo (CI); a atitude antintermissiva; a postura an-

tiparaprocedência; o menosprezo aos investimentos realizados no Curso Intermissivo; o ato de es-

banjar os conhecimentos hauridos no Curso Intermissivo; a necessidade da autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; o auxílio dos amparadores na identificação dos talentos pessoais 

e alheios; o incremento do amparo extrafísico a partir da aplicação profícua dos autotrafores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo predisposições inatas sadias–tarefas assistenciais; a ne-

cessidade do sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática. 

Principiologia: a necessidade de vivenciar e exemplificar os princípios conscienciológi-

cos; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio da prioridade compulsória; o princípio 

do posicionamento pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da coerência 

pessoal; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da intransferibilidade dos 

autesforços evolutivos. 

Codigologia: a reciclagem do código pessoal de crenças e valores em relação aos auto-

trafores; o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a autorresponsabilidade na proficuida-

de dos autotrafores. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria da proéxis; a teoria (1%) e a autexperi-

ência (99%) da Teaticologia na aplicação dos trafores; a teoria conscienciológica de a baixa au-

testima ser gerada pelas autocorrupções e comodismo existencial. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da conscin-cobaia; a técnica do 

inventariograma pessoal; as técnicas de autodesassédio; a técnica de aplicação dos autotrafores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienci-

ometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Traforólogos; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciometrologistas; o Colégio Invisível da Proexologia. 
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Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico; os efeitos do autassédio nos re-

sultados abaixo da autocompetência; os efeitos regressivos da banalização dos autotrafores; os 

efeitos da autodedicação multiexistencial à busca da excelência em procedimentos evolutivos ine-

goicos; os efeitos assistenciais do exemplarismo traforístico. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da omissão dos autotrafores; o ciclo de desperdícios das au-

topotencialidades multifacéticas magnas. 

Enumerologia: a banalização dos autotrafores intelectuais; a banalização dos autotra-

fores sociais; a banalização dos autotrafores bioenergéticos; a banalização dos autotrafores para-

psíquicos; a banalização dos autotrafores comunicativos; a banalização dos autotrafores volicio-

nais; a banalização dos autotrafores heurísticos. Os autotrafores adormecidos; as habilidades pes-

soais subaproveitadas; os autopredicados subutilizados; as autopotencialidades desperdiçadas; as 

autocapacidades evolutivas esbanjadas; as qualidades pessoais improfícuas; os autotalentos im-

producentes.  

Binomiologia: o binômio banalização de trafores–valorização de trafares; o binômio 

banalização dos aportes existenciais–banalização dos trafores pessoais; o binômio nosográfico 

autotrafores despercebidos–heterotrafores invejados; o indiferentismo ao binômio preparação-

consecução; a necessidade de autoconscientização quanto ao binômio conhecimento-responsabi-

lidade. 

Interaciologia: a interação Traforologia-Proexologia; a interação autobanalização–au-

sência de conquistas marcantes; a interação autopotencialidade negligenciada–irresponsabili-

dade grupocármica; a interação desperdício dos autotrafores–megaomissão deficitária. 

Crescendologia: o crescendo quem se é–quem se pode ser; o crescendo trafores teóri-

cos–trafores práticos; o crescendo trafor ignorado–trafor identificado–trafor aplicado–trafor 

onipresente.  

Trinomiologia: o trinômio patológico autoinsinceridade-autocorrupção-autossabota-

gem; o trinômio nosográfico trafores ociosos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; a banali-

zação dos autotrafores impossibilitando a vivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer;  

a necessidade do trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; a ausência do trinômio teá-

tica-verbação-autocoerência. 

Polinomiologia: a banalização do polinômio talentos-energias-esforços-oportunidades- 

-companhias; o polinômio inutilidade-menosprezo-desvalorização-estagnação; o polinômio des-

perdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoéti-

ca-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo banalidade / invulgaridade; o antagonismo idealis-

mo / pragmatismo; o antagonismo excelência / negligência; o antagonismo coadjuvante / prota-

gonista; o antagonismo varejismo / atacadismo; o antagonismo mundividência trafarista / mundi-

vidência traforista; o antagonismo priorização do trafor / priorização do trafar; o antagonismo 

trafor comum / trafor escasso; o antagonismo trafor ocioso / trafor onipresente; o antagonismo 

autoficção / autocientificidade. 

Paradoxologia: o paradoxo agenda cheia–despriorização evolutiva; o paradoxo do in-

termissivista com altas habilidades e baixo rendimento proexológico; o paradoxo do ato de re-

clamar sentado em “pote de ouro”; o paradoxo de a conscin ignorar os autotrafores burilados 

em múltiplas existências; o paradoxo do trafor desconhecido pela própria conscin e evidente pa-

ra as demais consciências. 

Politicologia: a mediocracia; a carência da autoconscientização quanto à meritocracia. 

Legislogia: o desconhecimento das leis da Economia Consciencial. 

Filiologia: a desperdiciofilia; a carência de traforofilia; a ausência de proexofilia; a falta 

de priorofilia. 

Fobiologia: a traforofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a fobia ao autenfren-

tamento; a fobia à autexposição. 

Sindromologia: a síndrome do autodisperdício; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da robotização existencial; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocriza-

ção consciencial; a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da distorção da realida-
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de; a síndrome do impostor; a síndrome da perfeição; a síndrome da autovitimização; a síndrome 

do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a mania de desprezar os resultados advindos do autesforço; a mania das 

queixas e lamentações; a fracassomania; a autassediomania; a trafaromania. 

Mitologia: o desconhecimento da Paragenética alimentando o mito do dom adquirido 

sem autesforço; o mito da sorte ou azar enquanto explicação para os sucessos e fracassos pesso-

ais; o mito de não ser necessário investir nos autotrafores; o mito da inércia traforista não signi-

ficar regressão; o mito da perfeição desqualificando a produção pessoal. 

Holotecologia: a traforoteca; a potencioteca; a biografoteca; a prioroteca; a autocogno-

teca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Proexologia; a Perdologia; a Desviologia; a Au-

toincoerenciologia; a Desperdiciologia; a Autenganologia; a Antipriorologia; a Conscienciome-

trologia; a Inventariologia; a Parageneticologia; a Autocriticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência em subnível evolutivo; a isca humana inconsciente; a conscin 

autodesperdiçada; a isca humana inconsciente; a conscin apriorista; a conscin imatura; a conscin 

mediocrizada; a conscin-cobaia. 

 

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

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

autocorruptus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens negli-

gens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens consci-

entiometricus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibanalização dos autotrafores = o fato de a conscin vulgar não reco-

nhecer em si os autopotenciais latentes; maxibanalização dos autotrafores = o fato de a conscin in-

termissivista não assumir e aplicar interassistencialmente os autopotenciais evolutivos manifestos. 

 

Culturologia: a cultura da banalização; a cultura da superficialidade; a cultura da evi-

tação dos autodesperdícios; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Causas. A partir da Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 9 possíveis causas 

da banalização dos autotrafores pelas consciências: 

1.  Acriticidade: a ausência de autocrítica. 

2.  Autassedialidade: os autassédios e autocrenças denegridoras do autovalor, anulado-

res das autopotencialidades. 
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3.  Autodesconhecimento: o apedeutismo quanto ao próprio microuniverso conscien-

cial; o autodesconhecimento impossibilitando a consecução do compromisso de doar e ensinar as 

autocompetências.  

4.  Demagogia: a humildade melíflua dificultando a assunção dos autotrafores.  

5.  Desviacionismo: a despriorização do essencial em termos evolutivos; a ausência de 

perspectivas evolutivas ou de megafocos prioritários.  

6.  Espontaneidade: a naturalidade na expressão dos trafores levando a consciência  

a considerá-los comuns a todos. 

7.  Pusilanimidade: o medo da autexposição gerando a resistência à identificação dos 

próprios talentos.  

8.  Superficialidade: a ausência de autoconscienciometria; a superficialidade na análise 

dos autotrafores; o esquecimento dos dados de autopesquisa mantidos na gaveta.  

9.  Trafarismo: a mundividência trafarista; a desqualificação do positivo gerando com-

portamentos autoderrotistas. 

 

Consequências. De acordo com a Autodesempenhologia, eis, em ordem alfabética, pelo 

menos 6 consequências da desvalorização dos autotrafores: 

1.  Ansiosismo. Ansiedade provocada pelos talentos ignorados desperdiçados. 

2.  Esquiva. Fuga das responsabilidades pessoais. 

3.  Hipoacuidade. Baixa recuperação de cons magnos. 

4.  Impercuciência. Omissões deficitárias reiteradas. 

5.  Improdutividade. Atividades pessoais não convergentes e sem resultados concretos. 

6.  Mediocridade. Autodesempenhos aquém dos talentos e experiências pessoais. 

 

Terapeuticologia. Eis 3 ações, dispostas na ordem alfabética, visando à remissão da ba-

nalização dos autotrafores: 

1.  Autoconscienciometria. Elaboração da listagem minuciosa dos próprios talentos, 

habilidades e competências. 

2.  Interassistencialidade. Disponibilização interassistencial dos próprios talentos.  

3.  Protagonismo. Autodeterminação em vivenciar a condição de protagonista lúcido da 

autoproéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a banalização dos autotrafores, indicados para a expansão 

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

01.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Banalização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

05.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

08.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico.  

10.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Síndrome  do  autodesperdício:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  do  impostor:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Trafor  assumido:  Traforologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 
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O  AUTOCONHECIMENTO  E  A  INTERASSISTENCIALIDADE  

SÃO  OS  MAIS  EFICAZES  ANTÍDOTOS  AO  DESPERDÍCIO  

EVOLUTIVO  DOS  PRÓPRIOS  TRAFORES,  CATALISADORES  

DA  REALIZAÇÃO  DA  PROÉXIS  E  DO  AUTOCOMPLETISMO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda banaliza os próprios trafores desenvolvi-

dos em múltiplas existências? Quais ações vem desenvolvendo para superar tal condição? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Felicidade não se compra. Título Original: It's a Wonderful Life. País: EUA. Data: 1947. Duração: 

129 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Elenco: 

James Stewart; Donna Reed; Lionel Barrymore; Thomas Mitchell; Henry Travers; Ward Bond; Beulah Bondi; Frank Fa-

ley; Gloria Grahame; & Samuel S. Hinds. Produção: Frank Capra. Roteiro: Frank Capra; Jo Swerling; Dalton Trumbo; 

Clifford Odets; & Michael Wilson. Fotografia: Joseph F. Biroc. Música: Dimitri Tiomkin. Montagem: William Horn-
beck. Companhia: Liberty Films; & RKO Radio Pictures Inc. Distribuidora: Versátil Digital Filmes. Sinopse: Em Bed-

ford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar saltando de de-

terminada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da região. Mas tantas 
pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar asas, ser mandado  

à Terra para tentar fazê-lo mudar de ideia, demonstrando a importância do protagonista através de flashbacks. 
2.  Ghost Town: Um Espírito atrás de mim. Título Original: Ghost Town. País: EUA. Data: 2008. Duração: 

102 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em 

DVD). Direção: Jeffrey T. Bernstein; & Nancy Herrmann. Elenco: Greg Kinnear; Ricky Gervais; Tea Leoni; Billy 
Campbell; Allan Ruck; Dana Ivey; Kristen Wiig; Danai Gurira; Audrie J. Neenan; & Betty Gilpin. Produção: Gavin Po-

lone. Roteiro: David Koepp. Direção de Arte: Nicholas Lundy. Música: Geoff Zanelli. Montagem: Sam Seig. Edição: 

Kent Blocher. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Pincus (Ricky Gervais) é homem com dificuldades de rela-
cionamento morto inesperadamente durante procedimento hospitalar. Milagrosamente, revive após sete minutos e acorda 

com a habilidade de ver fantasmas. Assim, começa a ajudar a alma de Frank Herlihy (Greg Kinnear), homem objetivando 

acabar com o noivado da viúva Gwen. 

 

Bibliografia  Específica: 
 

1.  Buckingham, Marcus; & Clifton, Donald O.; Descubra seus Pontos Fortes: Um Programa Revolucio-

nário que mostra como Desenvolver seus Talentos Especiais e os das Pessoas que você lidera; 272 p.; 3 seções; 8 caps.; 
61 enus.; 1 teste; 12 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 20, 31, 35, 49, 50, 53, 55, 

65, 77 a 81, 128 a 137. 

2.  Costa, João Paulo; & Rossa, Dayane; Manual da Conscin Cobaia; pref. João Aurélio Bonassi; revisores 
Roberto Otuzi; Helena Alves Araújo; & Erotides Louly; 200 p.; 5 seções; 26 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 69 enus.;  

2 fotos; 2 gráfs.; 3 ilus.; 2 minicurrículos; 4 tabs.; 20 websites; glos. 183 termos; 45 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 157 a 160. 
3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 230, 402 a 404, 
422, 423, 428, 506, 507, 1.017, 1.151, 1.152, 1.208 a 1.210. 

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 184, 324, 920, 1.589, 
1.638 e 1.639. 

 

T. L. F. 
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B A N A N A    T E C H N I Q U E  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A banana technique é o gesto de dobrar o braço com a mão fechada, 

apoiando ou não a outra mão na dobra do cotovelo, empregado como técnica de esnobação cos-

moética, evolutiva, ao modo de bordão, com bom humor e irreverência, desvalorizando a multi-

dão de tolices embutidas nas perguntas e questionamentos vazios das pessoas não pesquisadoras, 

maliciosas ou buscadoras-borboletas superficiais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra banana é de origem incerta, provavelmente do idioma Árabe, ba-

nana, ―dedo‖. Apareceu no Século XVI. O termo do idioma Inglês, technique, vem do idioma 

Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, ―re-

lativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil‖. 

Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Bordão técnico; chavão impactoterápico. 02.  Esnobação cosmoéti-

ca. 03.  Esnobação técnica. 04.  Chapa tarística; tares irreverente. 05.  Desinibição bem-humora-

da. 06.  Maturidade comunicativa. 07.  Neoparadigma comunicativo. 08.  Técnica antifalácia.  

09.  Comunicação participativa. 10.  Ação anticensura; batopensene didático. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo banana: ba-

nanada; bananal; bananeira; bananeiral; bananeirense; bananeirinha; bananeiro; bananica; 

bananice; banânico; bananicultor; bananicultura; bananinha; bananista; bananívoro; banano; 

bananosa; bananose; bananzola; banazola (Afora dezenas de expressões compostas de espécies 

diferentes de bananas). 

Neologia. As 3 expressões compostas banana technique, banana technique antecipada  

e banana technique madura são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Comunicação tíbia. 02.  Inibição travadora. 03.  Obsolescência co-

municativa. 04.  Comunicabilidade anacrônica. 05.  Clichê heterestigmatizador. 06.  Imaturidade 

comunicativa. 07.  Aspereza anticosmoética. 08.  Rigidez comunicativa. 09.  Erudição austera. 10.  

Academicismo medievalesco; sisudez professoral. 

Estrangeirismologia: o causer; o fair play comunicativo; o act of diverging; o break-

through mentalsomático; a black-ball do voto contra; o plus cognitivo faltante; o principium in-

credulitatis; o megamaya; o dolce far niente; o existentiale vacuum; a repetição ad nauseam das 

mesméxis; a sedução do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da comunicabilidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade evoluída; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a con-

viviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a conversação ou palestra entre duas ou mais pessoas; a reunião de pessoas 

gabaritadas na qual se debate determinado assunto; a interlocução comunicativa; o pingue-pongue 

de depoimentos; a dialética; a objeção de consciência; o histrionismo pedagógico; a anedota cos-

moética; os ganchos didáticos coloquiais bem-humorados; o direito pessoal de resistência; a tertú-

lia conscienciológica; o limite da linguagem erudita e o emprego dosado da linguagem popular, 

coloquial, na comunicação moderna; a saída da peremptoriedade da torre de marfim da polimatia 

para a planície de comunicação ao nível da galera; o limite inteligente entre a interlocução pa-
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ciente e o acumpliciamento anticognitivo na explicitação de fatos e parafatos autopersuasivos;  

a eliminação da jactância do feudalismo e da monarquia, exaltando a assistência cognitiva à plebe 

ou à massa humana impensante; o esforço para clarear a noite de incompreensão da robéxis e das 

consciências reurbanizadas e ressomadas; a eliminação hilária das antirrazões; as pílulas colo-

quiais; o minivocabulário coloquial; o bordão tarístico; a expressão giriesca bem colocada; o ges-

to de dar a banana com os 2 braços; a banana dada à esquerda, à direita ou as duas consecuti-

vamente; a aplicação da Impactoterapia com bom humor; a vivência da Cosmoética Destrutiva na 

prática diuturna; a demonstração da seriedade democrática explícita nas pesquisas e nos debates; 

o conjunto de expressões jocosas ou bordões empregados nos debates diários do Tertuliarium do 

CEAEC; a transparência indiscutível dos autoposicionamentos, comunicabilidades e debates;  

a maturidade dos pontos de vista pessoais; a testosterona empregada na dialética comunicativa do 

esclarecimento exposto, publicamente, online; a megairreverência cosmoética diante das mega-

vaidades academicistas; o combate às falácias lógicas e às culturas inúteis; as exposições inten-

cionalmente heréticas; a entrega pública do troféu da banana de plástico à conscin tertuliana fugi-

tiva da Prova Geral de Conscienciologia, no fim do ano; o enfrentamento didático diário do 

óbvio combatido pelas conscins incautas ou amauróticas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensenização-fala-tares. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da 

convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os 

afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio tarístico 

do emprego da irreverência sem ironia ou sarcasmo. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da comunicabilidade moderna. 

Tecnologia: a banana technique; a técnica histriônica de quebrar a tenência ou tensão 

ante o assunto grave, trazendo o relaxe para a plateia próxima e distante; a técnica tertuliária; as 

técnicas conscienciológicas; a técnica da fratura exposta e do soco na cara empregada fraternal-

mente na Impactoterapia; a técnica da primeira impressão empregada através da força pre-

sencial; a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  

a técnica do registro pessoal dos temas das tertúlias; a técnica da minileitura prévia antes do 

início da tertúlia conscienciológica; a técnica da esnobação cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla 

evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos do gesto comunicativo bem empregado; o efeito halo 

das pesquisas conjuntas. 

Ciclologia: o ciclo estudante-professor. 

Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação 

grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforis-

mo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio hete-

romotivação-automotivação; o binômio esclarecimento verbal–esclarecimento não verbal; o bi-

nômio gestos culturais–gestos universais. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4507 

Interaciologia: a interação mestres-alunos; a interação entre os integrantes do grupo 

evolutivo; a interação entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação con-

vergência-divergência; a interação autodesassédio-heterodesassédio. 

Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o cres-

cendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralida-

de-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisís-

tico; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio intelectualidade-para-

psiquismo-comunicabilidade; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio auto-

pesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio 

atos-fatos-parafatos; o trinômio ceticismo-otimismo-Cosmoética (COC). 

Polinomiologia: o polinômio leitura-pesquisa-achado-debate; o polinômio postura- 

-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo 

Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo perdão 

/ autoacumpliciamento; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo cultura / curtura; o an-

tagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo autoconformismo / autoinconformismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do aluno de maior conhecimento se comparado ao pro-

fessor. 

Politicologia: a didaticocracia; a debatocracia; a democracia; a argumentocracia; a as-

sistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evolucio-

filia; a priorofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a criticofobia; a neofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização;  

a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a megalomania religiosa. 

Mitologia: os mitos religiosos; as desmitificações generalizadas. 

Holotecologia: a ciencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a parapsi-

coteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Tertuliologia; a Paradigmo-

logia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Contrariologia; a Histrionismologia; a Humo-

rismologia; a Pesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sa-

piens vigilans; o Homo sapiens antimodelus; o Homo sapiens antiprototypus; o Homo sapiens 

anachronicus; o Homo sapiens senex; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscien-

tiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banana technique antecipada = a técnica da esnobação cosmoética, evo-

lutiva, aplicada pela conscin inversora existencial ainda jovem; banana technique madura = a téc-

nica da esnobação cosmoética, evolutiva, aplicada pela pessoa experiente na terceira idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia. 

 

Posicionamento. Segundo a Holomaturologia, a aplicação da banana technique apre-

senta o posicionamento pessoal escancarado contra múltiplos assuntos controvertíveis, merecedo-

res de observação atenta, ao modo destes 100, aqui dispostos na ordem alfabética: 

01. Absolutismo. 

02. Acriticismo. 

03. Amência. 

04. Anacronismo. 

05. Anarquismo. 

06. Anticosmoética. 

07. Antiprofissionalismo. 

08. Antissubumanidade. 

09. Apriorismose. 

10. Asnocracia. 

11. Assédio interconsciencial. 

12. Astrologia. 

13. Autocracia. 

14. Autoplacebismo ideológico. 

15. Autovitimização. 

16. Banalismo. 

17. Barbarização. 

18. Besteirol. 

19. Bolor ancestral. 

20. Canga consciencial. 

21. Capitalismo selvagem. 

22. Capricho infantil. 

23. Cascagrossismo. 

24. Censura institucionalizada. 

25. Cinismologia. 

26. Circuncisão. 

27. Comatose intelectiva. 

28. Comparsaria ilícita. 

29. Conflitividade espúria. 

30. Consagração jurássica. 

31. Conservantismo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4509 

32. Corrupção. 

33. Crendice. 

34. Cultura inútil. 

35. Deificação. 

36. Demagogia. 

37. Desmazelo regressivo. 

38. Desviacionismo. 

39. Disrupção intelectual. 

40. Ditadura. 

41. Dogmatismo. 

42. Ectopia consciencial. 

43. Falaciologia. 

44. Falso moralismo. 

45. Fanatismo religioso. 

46. Fechadismo consciencial. 

47. Feudalismo. 

48. Fossilização secular. 

49. Hermetismo academicista. 

50. Heterassédio. 

51. Hipoacuidade consciencial. 

52. Idiotismo cultural. 

53. Ignorantismo. 

54. Ilicitude sutil. 

55. Imaturidade óbvia. 

56. Incoerência. 

57. Inculcação. 

58. Infibulação. 

59. Interprisão grupocármica. 

60. Intolerantismo. 

61. Lavagem subcerebral. 

62. Ludopatia. 

63. Materialismo crasso. 

64. Medievalismo. 

65. Mentira secular. 

66. Messianismo. 

67. Misoneísmo. 

68. Mito. 

69. Monarquia. 

70. Monovisão crassa. 

71. Murismo. 

72. Obscurantismo. 

73. Patrulhamento ideológico. 

74. Perdularismo antifocal. 

75. Populismo despudorado. 

76. Porão consciencial adulto. 

77. Pseudologia. 

78. Quisto social secular. 

79. Regressismo consciencial. 

80. Religião. 

81. Reunionite. 

82. Riscomania. 

83. Sacralização. 

84. Sectarismo. 
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85. Seita. 

86. Sentimentalismo piegas. 

87. Sofismário. 

88. Subestimação. 

89. Supercerimonialismo. 

90. Superstição. 

91. Tabu. 

92. Tatuagem. 

93. Teosebia. 

94. Teoterrorismo. 

95. Totalitarismo. 

96. Toxicomania. 

97. Tradicionalismo bolorento. 

98. Unanimidade forçada. 

99. Varejismo consciencial. 

100. Videotismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a banana technique, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Antimodelo:  Paradigmologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

10.  Oposto  inassimilável:  Contrariologia;  Neutro. 

11.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

12.  Princípio  coloquial:  Coloquiologia;  Neutro. 

13.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

A  CIÊNCIA  DA  BANANA  TECHNIQUE,  QUANDO  EMPRE- 
GADA  DE  MODO  COSMOÉTICO,  AMPLIA  E  APROFUNDA  

OS  LAÇOS  MULTIMILENARES  DE  AMIZADE  LÚCIDA  ENTRE   
AS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS,  HOMENS  E  MULHERES. 

 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, o procedimento avançado da 

banana technique? Você já a empregou nas pesquisas e debates conscienciológicos? 
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B A N C O    D A    S A L V A Ç Ã O  
( S A L V A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Banco da Salvação é a real condição de toda religião e seita iniciática 

quando os líderes responsáveis, sem autodiscernimento evolutivo, tornam-se vendedores de indul-

gências plenas multifacetadas, explorando, por meio de lavagens subcerebrais, as pessoas caren-

tes, incautas, suscetíveis, fiéis, beatas, fanáticas e impressionáveis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

A palavra salvação procede do idioma Latim Eclesiástico, salvatio, ―salvação‖, de salvare, ―sal-

var‖. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Banco de indulgências. 2.  Banco do pseudoparaíso. 3.  Balcão ecle-

siástico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo banco: ban-

cada; bancado; bancar; bancaria; bancária; bancário; bancarrota; bancarrotear; bancarrotei-

ro; banco-d‟água; banqueira; banqueiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas Banco da Salvação Católica, Banco da Salvação 

Protestante e Banco da Salvação Moderna são neologismos técnicos da Salvaciologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de córneas; 

banco de olhos. 04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma; banco de esper-

matozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de leite humano.  07.  Banco de germoplasma; banco de 

sangue humano. 08.  Banco de fetos. 09.  Banco de ossos; banco de tecidos. 10.  Banco de órgãos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao instinto de sobrevivência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lavagem subcerebral; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o Banco da Salvação; a Salvaciologia despudorada; as bulas; as encíclicas; as 

excomunhões; o beatismo; o carolismo; a venda das indulgências; a certidão, impressa em papel, 

da compra de indulgências; a venda de lote pessoal no paraíso; a venda de ―cadeira no céu‖; a au-

sência das autopesquisas prioritárias; o dinheiro colocado acima da religiosidade; o capitalismo 

absorvendo o catolicismo; a sacristia tornada balcão; o cifrão sufocando o crucifixo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo ideológico patoló-

gico; o sinergismo patológico líder religioso–crente. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença. 

Codigologia: o código consagrado regressivo. 

Teoriologia: as teorias das induções interconscienciais; a colocação da autovivência 

acima da teoria; a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica da evitação da lavagem subcerebral; a técnica da evitação das 

automimeses dispensáveis. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Cosmoé-

tica. 

Efeitologia: os efeitos da histeria religiosa; o efeito do impasse intraconsciencial gera-

do pela venda do perdão eterno. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às renovações pensênicas. 

Ciclologia: o ciclo mimético grupal. 

Enumerologia: o salvacionismo; o Ignorantismo; o acriticismo; o fanatismo; o falacio-

nismo; o obscurantismo religioso; o fechadismo consciencial. 

Binomiologia: o binômio reeducação-ressocialização. 

Interaciologia: a interação celibato-pedofilia. 

Crescendologia: o crescendo patológico sectarismo-dogma-fanatismo-totalitarismo-ter-

rorismo. 

Trinomiologia: o trinômio questionar-experimentar-concluir; o trinômio crendices-de-

lírios-tradições; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio boa vontade–boa 

intenção–autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio raciocinar-reciclar-reeducar-repensenizar; o polinômio 

forças-fraquezas-ensejos-megacoerções; o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo paroquislismo do clero antiuniversalista / anticleri-

calismo do leigo universalista; o antagonismo assistencialidade / rentabilidade; o antagonismo 

Ciência / Religião; antagonismo filantropia / pilantropia; o antagonismo fanatismo / abertismo 

consciencial; o antagonismo emocionalismo / racionalidade; o antagonismo confiança cega / au-

todiscernimento; o antagonismo indução interconsciencial / exemplarismo espontâneo. 

Paradoxologia: o paradoxo da sociedade pia impedosa; o paradoxo patológico da reli-

gião capitalista; o paradoxo da badalada do sino com a mensagem sonora gritante de efeitos in-

traconscienciais sutis. 

Politicologia: a teocracia; a genuflexocracia; a clerocracia; a asnocracia; o vaticano-

cracia; a argentocracia; a falaciocracia; a corruptocracia; a gurucracia. 

Filiologia: a cogniciofilia do essencial; a hagiofilia; a mariofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania; a gurumania; a sebastomania; 

a salvaciomania; a misticomania. 

Mitologia: os mitos milenares. 

Holotecologia: a idiotismoteca; a absurdoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a mitoteca;  

a criticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Salvaciologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Nosologia;  

a Enganologia; a Falaciologia; a Demagogiologia; a Religiologia; a Soteriologia; o Ignorantismo. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; as conscins crédulas. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os encolhedores de cérebros; os guias desorienta-

dores. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; as mulheres fanáticas desorientadoras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens megapathologicus; o Homo 

sapiens consreu; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens autocorruptus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Banco da Salvação Católica = o antigo, pioneiro ou precursor, há sé-

culos; a ICAR; Banco da Salvação Protestante = o avançado e explícito, por exemplo, a Igreja 

Universal do Reino de Deus, na qual templo é dinheiro; Banco da Salvação Moderna = a Ciento-

logia, religião técnica com alto nível de lavagem subcerebral econômico-financeira. 

 

Culturologia: a cultura da lavagem subcerebral. 

Historiografia. Os primeiros bancos foram provavelmente criados no Terceiro Século 

a.e.c. A instituição dos bancos atuais, o sistema de crédito ou a origem da atividade bancária mo-

derna, foi instituída pelos italianos, ou mais apropriadamente, pelos mecenas da poderosa e famo-

sa dinastia Medici, o Banco Medici, o império financeiro, o poder, o dinheiro e a Arte na Florença 

do Século XIII ao Século XVII. O primeiro Banco Medici foi fundado por Giovanni di Bicci de’ 

Medici (1360–1429), em 1397, em Florença, abrindo filiais em Roma, Nápoles e Veneza. Assim,  

o Vaticano hauriu a inspiração para criar o Banco da Salvação em casa. 

Demagogiologia. Ainda existe o Banco da Providência, além da demagogia religiosa ter 

inspirado a demagogia política dos assim-chamados Bancos Populares, dentro do regime capita-

lista. 

Dissidenciologia. Além dos escândalos históricos, mais recentes, do Banco Ambroziano, 

as indulgências pagas instituídas pelo Banco da Salvação, ou seja, da Igreja Católica Apostólica 

Romana (ICAR) provocaram a Reforma, instituída por Martinho Lutero (1483–1546), ou o pro-

testantismo, dissidência vigorosa do Catolicismo. Os fatos ocorreram nesta ordem histórica de 

inspiração, advinda do cifrão eclesiástico, de 1397 a 1517: 1. Banco Medici. 2. Banco da Salva-

ção. 3. Reforma Luterana. Contra fatos não podemos brigar. 

 

Taxologia. A partir da Hermenêutica, pode-se listar a estrutura das manifestações do 

Banco da Salvação, por exemplo, através da ICAR, arrolando 15 fatos históricos, aqui dispostos 

na ordem alfabética, com bases nas pesquisas do historiógrafo alemão Dietrich Schwanitz  

(1940–2004): 

01.  Administração. O Banco da Salvação administrava rigorosamente os bens da pseu-

dossalvação e os meios humanos de clemência dos incautos de plantão. 

02.  Autoridades. Os sacerdotes-bancários eram as únicas pessoas autorizadas para mo-

vimentar o capital, passando por provas e juramentos rigorosos dos superiores hierárquicos. 

03.  Capital. Além dos clientes-fiéis pagantes, o mesmo capital era utilizado para conce-

der crédito a outros clientes-fiéis tomadores de empréstimos. 

04.  Créditos. Como capitais simbólicos eram empregados a confissão, o pedido de per-

dão ou a autoflagelação pública, através dos quais os clientes-fiéis recebiam o crédito de salva-

ção, podendo depois saldar as dívidas de pecados. 

05.  Filiais. As filiais ou agências do Banco da Salvação eram estabelecidas em famosos 

locais de peregrinação e espalhavam alegria infantil na clientela e lucro adulto por toda a região. 

06.  Financiamentos. Os poderes financeiros da instituição eclesiástica eram bem dife-

renciados, por exemplo, os clientes de maior quantidade de bens de salvação conseguiam obter os 

ossos do mártir famoso. 

07.  Indústrias. Indústrias inteiras da ICAR viviam explorando as peregrinações dos 

clientes-fiéis, fato ocorrendo ainda hoje em pleno Terceiro Milênio. 

08.  Investimentos. O Cristo e os pseudossantos depositavam as grandes somas de sal-

vação utilizadas pelos sacerdotes-bancários para fazer largos investimentos e conceder créditos. 

09.  Monopolismo. A ICAR tinha o monopólio absoluto sobre tudo, o esquema capita-

lista integral e todas as transações, por esse motivo ainda se insere, hoje, entre as grandes multina-

cionais da Terra. 

10.  Pagamentos. Os pagamentos eram feitos pessoalmente ao Banco da Salvação por 

meio da mudança radical para a vida devota, obtendo-se, assim, o título de crédito administrado 

pela ICAR como parte do capital total de salvação. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4514 

11.  Penitências. Todas as práticas comerciais eram feitas pelos clientes-fiéis mediante 

pagamento e a realização de penitências impostas, ou seja, doações, peregrinações e esmolas. 

12.  Peregrinações. Os mais famosos locais explorados e mais rendosos de peregrinação 

eram: Roma, com o túmulo de S. Pedro; Santiago de Compostela, com as ossadas de S. Tiago; 

Colônia, com as relíquias dos 3 reis magos; o santuário de S. Tomé, na catedral da Cantuária. 

13.  Relíquias. Determinada relíquia, por exemplo, dos ossos do mártir famoso, gerava 

alarde e fortalecia o capital depositado, muito mais se comparada aos meios de clemência normal. 

14.  Tabelologia. Para a distribuição dos bens de salvação, havia a tabela fixa de taxas, 

por exemplo, 2 florins para a missa de defuntos; 1 florin para a prece; 5 florins para a indulgência 

ordinária; e metade da fazenda para o perdão geral. 

15.  Vendagens. Podiam ser vendidos milagres, considerados autênticos pelos sacerdotes 

experts, ou espertalhões, como supostas curas de doenças. 

 

Legendologia. O movimento espírita, através de Allan Kardec (Hippolyte Léon Deni-

zard Rivail; 1804–1869), substituiu a legenda ou bordão ―fora da igreja não há salvação‖ para  

o ―fora da caridade não há salvação‖. Contudo, tal fato, a rigor, não trouxe significativa melhoria, 

pois caridade é palavra envilecida afirmando a condição espúria de alguém em condição superior 

manter o assistencialismo em favor de alguém inferior e, nas próprias práticas espíritas, a carida-

de referida é espírita, ortodoxa, segundo os ditames das Federações Espíritas, patrulheiras ideoló-

gicas, facciosas e estagnadas, sem nenhuma pesquisa, universalismo ou megafraternidade pura. 

Além disso, existem as máscaras da caridade e as máscaras da humildade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Banco da Salvação, indicados para a expansão das 

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Idolatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOCONSCIENCIALIDADE  EXATA  DAS  REALIDADES  

DAS  RELIGIÕES  SURGE  NO  MICROUNIVERSO   CONS-
CIENCIAL  DE  TODA  CONSCIN  ASPIRANDO  A  SER   

MAIS  LÚCIDA  QUANTO  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, porventura já fez qualquer transação comercial 

com algum Banco da Salvação? Você fez empréstimo ou praticou doação em alguma das citadas 

instituições? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Lutero. Título Original: Luther. País: Alemanha. Data: 2003. Duração: 121 min. Gênero: Drama. Idade 

(censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Latim. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Eric Till. Elen-
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co: Joseph Fiennes; Jonathan Firth; Alfred Molina; Claire Cox; Peter Ustinov; & Bruno Ganz. Produção: Dennis A. Clauss; 

Brigitte Rochow; Christian P. Stehr; Alexander Thies; & Franz Thies. Desenho de Produção: Rolf Zehetbauer. Direção 

de Arte: Christian Schaefer; Ralf Schreck; & Václav Vohlídal. Roteiro: Camille Thomasson; & Bart Gavigan. Fotogra-

fia: Robert Fraisse. Música: Richard Harvey. Montagem: Clive Barrett. Cenografia: Katja Schmidt. Efeitos Especiais: 

CA Scanline Production GmbH; Die Nefzers; & R.S.G. Effeti Speciali S.r.l. Companhia: Eikon Film; NFP teleart;  

& Thrivent Financial for Lutherans. Sinopse: Decepcionado com as práticas da Igreja Católica, Martinho Lutero leva a pú-
blico 95 teses e é perseguido pelo poder do clero. Porém, ele não desistirá de mudar o contexto religioso da época. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Schwanitz, Dietrich; Cultura Geral: Tudo o que se deve Saber (Bildung); trad. Beatriz Silke Rose; & at al; 

rev. Karina Jannini; XX + 516 p.; 12 caps.; 3 apênds.; 5 cronologias; 19 enus.; 2 ilus.; 8 mapas; ono.; 24 x 17 x 3 cm; br.; 
Martins Fontes; São Paulo, SP; 2007; páginas 52 e 53. 
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B A N C O    D E    C O N Q U I S T A S  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de conquistas é a coleção organizada, definida, armazenada e in-

terrelacionada de êxitos alcançados na debelação de qualquer adversidade, ou enquanto resultado 

de determinados esforços, capazes de reunir subsídios para a autopesquisa no âmbito da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

A palavra conquistar deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, ―conquistar‖, e esta do idio-

ma Latim, conquirere, ―buscar; procurar juntamente; recrutar‖, sob influência do verbo quaerere, 

―querer‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo conquista surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Banco de acertos. 2.  Balcão de êxitos. 3.  Conjunto de triunfos.  

4.  Coletânea de vitórias. 5.  Armazém de sucessos. 6.  Somatório de autossuperações. 

Neologia. As 3 expressões compostas banco de conquistas, banco de conquistas priori-

tário e banco de conquistas secundário são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Pseudonimologia. O pseudônimo é usado por quem não banca o banco de conquistas. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03. Banco de córneas; 

banco de olhos. 04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma; banco de esper-

matozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de leite humano. 07.  Banco de germoplasma; banco de 

sangue humano. 08.  Banco de fetos. 09. Banco de ossos; banco de tecidos. 10.  Banco de órgãos. 

Estrangeirismologia: o achievement; o breakthrough; o curriculum vitae magnum;  

o followup; o know-how; o willpower. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, predominantemente do au-

todiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Inexistem con-

quistas eternas. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Ad augusta per angusta (A lu-

gares elevados por veredas estreitas). Ad astra per áspera (É árduo o caminho dos astros). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; 

os recinopensenes; a recinopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a pensenidade trafo-

rista. 

 

Fatologia: o banco de conquistas; a planilha dos frutos prioritários; o inventário da per-

sonalidade integral; a valorização das conquistas aparentemente simples; a intrarticulação dos 

proveitos marcantes no microuniverso consciencial; a autoidentificação efetiva com o banco de 

conquistas ilustrando a Ficha Evolutiva Pessoal; a manutenção dos prêmios por meio da intera-

ção dos conhecimentos; a avaliação do definhamento dos recursos conquistados pela falta de uso; 

a busca da evitação do colapso das heranças sociais provocado pela entropia da guerra; a amorti-

zação da dívida do banco de conquistas degradantes; a ultrapassagem do banco de empecilhos;  

o coroamento do êxito enquanto trampolim para mudança de nível evolutivo; a força do avanço;  

a superação da insciência quanto aos próprios logros; a aplicação do teste da escalada do próprio 

futuro; a revisão intraconsciencial quanto ao tempo bem empregado para alcançar os objetivos;  

a autevolução ilustrada pela listagem investigada e atualizada dos proveitos evolutivos pessoais 
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o balanço periódico dos resultados favoráveis; a epistemologia dos sucessos; o domínio do con-

frontograma; o Conscienciograma; a plotagem do completismo existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto conquista 

prioritária ao pré-serenão vulgar; a simpatia dos amparadores extrafísicos granjeada por meio da 

pesquisa séria na linha da programação existencial; a recuperação holomnemônica do banco de 

conquistas paragenético; o insight do amparador extrafísico para escrever o banco de conquistas; 

o cotejo das projeções conscientes com o período de vigília física ordinária na definição das difi-

culdades a serem vencidas; a indicação extrafísica de vivenciar a retribuição das conquistas. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo bambúrrio energético–megafoco; o sinergismo teática- 

-discernimento; o sinergismo curiosidade sadia–parapsiquismo. 

Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das energias conscien-

ciais (ECs). 

Codigologia: a conquista da teática quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do completismo existencial; a extrapolação da teoria da hierarquia 

das necessidades de Maslow. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da evitação das auto-

mimeses dispensáveis; as técnicas em geral visando a consecução das tarefas rumo ao sucesso. 

Voluntariologia: o quadro resumo da produtividade voluntária interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito da repetição das pequenas ações sadias ao longo das muitas vidas; 

o efeito do cultivo da memória intrafísica na atualização do banco de conquistas; o efeito do di-

cionário analógico na manutenção do banco de conquistas; o efeito do banco de conquistas na 

definição dos limites pessoais; o efeito da imaturidade no desvio da linha do banco de conquis-

tas; a desvalorização do próprio banco de conquistas enquanto efeito da depreciação externa da 

Sociedade; o efeito da crise de crescimento na revisão do banco de conquistas. 

Neossinapsologia: a reconquista de cons formando neossinapses no novo soma. 

Ciclologia: a qualificação do ciclo de acertos; o ciclo de superações dos desafios; o ci-

clo natural derrota-vitória; o entendimento do ciclo meta-plano-conquista; o cipriene. 

Enumerologia: o banco de conquistas pessoal; o banco de conquistas duplista; o banco 

de conquistas familiar; o banco de conquistas grupal; o banco de conquistas social; o banco de 

conquistas planetário; o banco de conquistas cósmico. Os obstáculos sobrepujados; os melhora-

mentos obtidos; os títulos merecidos; os direitos conseguidos; as posses logradas; as metas alcan-

çadas; o autoterritório conquistado. 

Binomiologia: o binômio qualificação das escolhas–qualificação das conquistas; o bi-

nômio vitória–alívio imediato; o binômio troféu-autoimagem; o binômio avaliação do banco de 

conquistas–participação no Curso Intermissivo (CI). 

Interaciologia: a interação ventura diária–completismo; a interação insistência-persis-

tência até a proficiência; a interação trafor-materpensene; a interação valores–fôrma holopensê-

nica; a interação prosperidade-autestima; a interação avanço–força presencial; a interação de-

senvolvimento–autoridade moral; a interação banco de conquistas–autorrevezamento. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autoinvestimento-autoconquista; o crescen-

do bom senso–autodiscernimento; o crescendo conquistas iniciais–conquistas intermediárias– 

–conquistas consolidadas; o crescendo aquisição-consolidação-expansão do banco de conquis-

tas. 
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Trinomiologia: o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extraconscienciali-

dade; o trinômio decisão-ação-conquista. 

Polinomiologia: o polinômio conquista da intrassomaticidade–conquista da segurança–

–conquista do afeto–conquista da autestima–conquista da autorrealização; o polinômio do multi-

compléxis vidas-corpos-energossomas-épocas-sociedades; o polinômio social liberdade-demo-

cracia-civilidade-humanidade. 

Antagonismologia: o antagonismo banco de conquistas dos valores alheios / banco de 

conquistas dos valores pessoais; o antagonismo banco de trafores / banco de trafais; o antago-

nismo banco de fracassos / banco de conquistas; o antagonismo desistência / consecução; o an-

tagonismo egocentrismo / alocentrismo; o antagonismo cosmopolitismo / democratismo; o anta-

gonismo conquista pela guerra / conquista pela paz. 

Paradoxologia: o paradoxo de o banco de conquistas pessoais conter trafores pontuais 

acima do nível evolutivo da consciência. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a traforofilia; a teaticofilia; a recinofilia; a laborofilia; a desafiofilia; a evolu-

ciofilia; a energofilia. 

Sindromologia: a inexistência da síndrome do perdedor. 

Mitologia: o mito da conquista sem esforço. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a In-

vexologia; a Despertologia; a Holomaturologia; a Memoriologia; a Para-Historiologia; a Proexo-

logia; a Recexologia; a Retrocogniciologia; a Tenepessologia; a Traforologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

terassistencial; a conscin enciclopedista; o agente pró-primener; o agente pró-projeção; o agente 

pró-Curso Intermissivo. 

 

Masculinologia: o ditoso; o exitoso; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o 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 ditosa; a exitosa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

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

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

autodidacta; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens priori-

tarius; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens maxiconquis-

tator; o Homo sapiens completista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de conquistas prioritário = o conjunto de êxitos interdimensionais 

individuais e / ou grupais na direção da megafraternidade; banco de conquistas secundário  

= o conjunto de êxitos meramente intrafísicos individuais e / ou grupais na direção do egocen-

trismo. 

 

Culturologia: a cultura da autoproexometria; a cultura da Evoluciologia. 

 

Taxologia. Pela Conscienciometrologia, a conscin pode fazer uso dos registros do banco 

de conquistas nas seguintes 10 áreas, apresentadas em ordem alfabética, clareadoras da própria 

realidade intraconsciencial e da linha de progressão pela qual se expressa: 

01.  Amizade. Saber se relacionar. 

02.  Assistência. Saber ajudar. 

03.  Conscienciometria. Saber quem é. 

04.  Cosmoética. Saber-se coerente. 

05.  Desperticidade. Saber ter autodefesa cosmoética. 

06.  Gescon. Saber esclarecer. 

07.  Gratidão. Saber reconhecer. 

08.  Proéxis. Saber do planejamento existencial atual. 

09.  Prospectiva. Saber das próximas conquistas. 

10.  Retrocognição. Saber quem foi. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o banco de conquistas, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Neoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  dos  7  cês:  Intrafisicologia;  Neutro.  

 

A  SOCIEDADE  INTRAFÍSICA  VALORIZA  PREDOMINANTE-
MENTE  A  CONQUISTA  DAS  APARÊNCIAS  MATERIAIS,  

DEPRECIANDO  O  AUTODOMÍNIO  CONSCIENCIAL  ATENTO,  
E  IGNORANDO  O  BANCO  DE  CONQUISTAS  EVOLUTIVAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para pensar nas conquistas pessoais? 

Qual a natureza da listagem dos proveitos evolutivos obtidos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  As Cinco Pessoas que você encontra no Céu. Título Original: The Five People you meet in Heaven. País: 

EUA. Data: 2004. Duração: 160 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. 
Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Lloyd Kramer. Elenco: Jon Voight; Ellen Burstyn; Jeff Daniels; 

Dagmara Dominczyk; Steven Grayhm; Michael Imperioli; & Callum Keith Rennie. Produção: Howard Ellis. Desenho de 

Produção: Caroline Hanania. Direção de Arte: Sandy Cochrane. Roteiro: Mitch Albom, com base no próprio livro. Fo-

tografia: Kramer Morgenthau. Música: David Hirschfelder. Montagem: Igor Kovalik; Gillian McCarthy; & Stuart 

Waks. Cenografia: Rose Marie McSherry. Efeitos Especiais: yU+Co. Companhia: Five People Productions Inc.;  

& Hallmarck Entertainment. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Eddie viveu em meio a guerras e traba-
lho árduo. Quando completa 83 anos, sofre acidente no parque de diversão onde trabalhou a vida inteira. Logo depois,  

5 pessoas irão ajudar a rever determinados trechos da própria vida. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 188, 232, 235, 532, 549 e 893. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 462, 463, 
849 e 938. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;  
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 126. 

4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 141. 

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 587, 591  

e 692. 

 

A. C. 
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B A N C O    D E    D A D O S  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de dados é a coleção organizada, definida, armazenada e interrela-

cionada de dados persistentes capazes de reunir subsídios para pesquisa com os reais conceitos  

e recursos básicos deste tipo de organização de informações: holoteca, instituição, fichário, arqui-

vo, catálogo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Germânico, bank, ―banco fixado à parede ao 

longo de sala ou quarto; estabelecimento bancário‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo dado de-

riva do idioma Latim, datus, ―dado; entregue‖, de dare, ―dar‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia:  1.  Banco de dados objetais. 2.  Banco de dados relacionais (tabelas).  

3.  Banco de imagens.  4.  Holoteca.  5.  Arquivologia. 6.  Base de dados léxicos. 

Neologia. As duas expressões compostas minibanco de dados e megabanco de dados são 

neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia:  1.  Analfabetismo organizacional. 2.  Apedeutismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Arquivologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o almoxarifado dos autopensenes; o holopensene pessoal. 

 

Fatologia: o banco de dados; o abertismo mentalsomático; o acervo científico; a acumu-

lação científica; o almoxarifado da consciência; a amplitude antropocêntrica; a análise crítica;  

a anorexia intelectual; a anticientificidade; o antiestigma mentalsomático; o aperitivo intelectual; 

o aquecimento neuronal; os artefatos do saber; a associação de ideias; a autorganização; o espaço 

físico; a coleção de bagulhos energéticos; o bibliobus; a bibliografia; a catálise mentalsomática;  

o cosmograma; a erudição; a especialização; a fome de saber; o generalismo; a gestação conscien-

cial; o bibliotáfio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Neossinapsologia. A criação de neossinapses obedece a certa cadência ou ritmo de acor-

do com a velocidade do metabolismo cerebral da conscin bradipsíquica ou taquipsíquica. 

Binomiologia: o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio autorganização-detalhismo-exaustividade; o trinômio neo-

verpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Polinomiologia: o polinômio compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito;  

o antagonismo consciência amplificada / consciência restrita; o antagonismo análise profunda 

/ síntese superficial. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a bibliofilia; a cognofilia; a enciclopediofilia. 

Maniologia: a anticomania. 

Holotecologia: a holoteca em geral. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Biblioteconomia; a Arquivologia; a Arqui-

vística; a Holotecologia; a Comunicologia; a Teleinformática; a Infocomunicologia; a Linguísti-

ca; a Lexicologia; o Poliglotismo. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estudiosa. 

 

Masculinologia:  o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo; o bibliotecônomo; o holote-

cário; o arquivista; o informata; o alfarrabista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a consciencióloga; a bibliotecônoma; a holotecá-

ria; a arquivista; a informata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sa-

piens bibliotheconomus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

expertus; o Homo sapiens experiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibanco de dados = o acervo de pesquisas formador da bibliografia  

Específica de determinado artigo técnico ou paper pessoal; megabanco de dados = o acervo de 

pesquisas formador do corpus da Wikipedia. 

 

Culturologia: a formação cultural. 

Hiperacuidade. Instrumentos dos mais funcionais e eficientes para a recaptura dos cons 

e a conscin alcançar melhor condição de hiperacuidade é a organização do banco de dados pes-

soais de acordo com os interesses profissionais. 

Omissões. A acumulação de ideias originais provoca a pletora, ou os excessos, geran-

do daí a confusão na mente da conscin e, em consequência, as omissões deficitárias nas próprias 

pesquisas. 

Anotações. As anotações minuciosas e constantes são indispensáveis para se evitar  

a perda das neoideias. 

Inautenticidade. O banco de dados pode ser inautêntico qual acontece com as falsas 

pesquisas científicas onde os dados das investigações são adulterados. 

Molduras. Neste caso específico, as molduras são críticas para se estabelecer e anunciar 

as mensagens dos achados. 

Sutileza. O banco de dados da conscin lúcida há de apresentar funcionalidade, praticida-

de, relevância ou prioridade na própria essência. 

Técnica. Os computadores permitiram a criação de bancos de dados de alta proficiência 

técnica, inimaginável há apenas 1 século (Ano-base: 2007). 

Fatuística. Todo banco de dados é a materialização da fatuística consistente sobre algum 

assunto específico, mais particular. 

Arquivos. Segundo a Conscienciometrologia, é importante para quem deseja reciclar  

a própria vida, a fim de dinamizar a consecução da proéxis, manter arquivos pessoais com os 

índices e as variedades de temas relativos aos interesses específicos, ou seja: o banco de dados 

pessoais. 

Upgrade. Do ponto de vista da Evoluciologia, o banco de dados pessoais promove o up-

grade da cultura da conscin. 

Laptop. De acordo com a Experimentologia, se alguém começar a instalar o banco de da-

dos no próprio laptop, em 3 anos terá respeitável acervo de informações capazes de criar razoável 

livro útil para outras conscins, executando, assim, a tarefa do esclarecimento consistente ou  
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a gestação consciencial em favor de todos, sobre qualquer linha escolhida de conhecimento cos-

moético. 

Computador. Pela Infocomunicologia, no Século XXI, o banco de dados típico  

é aquele capaz de exprimir o conjunto de informações processáveis pelo computador, em instala-

ção específica, independentemente do meio de armazenamento. Indica, também, consolidação dos 

dados existentes e planejados para evitar duplicações, a fim de melhorar o tratamento do material. 

Terminologia. No âmbito da Infocomunicologia, existe o banco de dados terminológi-

cos processados e armazenados em repositório de dados eletrônicos (computador). 

Central. No universo da Intrafisicologia, contudo, os bancos de dados externos não só 

permanecem disponíveis no computador, mas também na empresa ou local onde atua o Data Cen-

ter (Central de Processamento de Dados). Trata-se de bancos de dados relativos às matérias mais 

diversas e cujo conteúdo chega a cumprir autêntica função de holoteca. 

 

Erros. Na análise da Mentalsomatologia, o banco de dados é indispensável às pesquisas 

sem erros crassos a partir de 2 princípios lógicos do autodiscernimento: 

1.  Utopia. Trabalho sem omissões é a utopia do perfeccionismo. 

2.  Correção. Trabalho sem erros crassos é a correção honesta e possível tanto ao autor 

quanto aos leitores ou usuários. 

 

Holotecas. Tais holotecas ou bancos de dados externos são as bibliotecas avançadas de 

hoje e do futuro, podendo ser consultadas tanto no país quanto no campo internacional. 

Tecas. Muitos campos do saber já se encontram cobertos por estas holotecas formando 

as tecas multivariadas. 

Instituições. Diversas instituições especializadas, organismos públicos e associações 

profissionais formaram centros para estruturar as tecas de última geração, necessitando, para isso, 

ocupar numerosos profissionais de alto gabarito técnico e científico. 

 

Panorama. Eis, por exemplo, na ordem asfabética, 17 temas do panorama atual das 

tecas já tratadas, ou ramos do conhecimento encontrados em funcionamento e disponíveis (Ano-

base: 2005): 

01.  Aeronáutica: Astronáutica. 

02.  Alimentos: indústria alimentar. 

03.  Direito: informações jurídicas; legislação. 

04.  Ecologia: campos diversos; poluição; ambiente; Toxicologia. 

05.  Economia: informações econômicas e comerciais; Comércio; Estatística; gestão. 

06.  Eletricidade: indústria elétrica; eletrônica; Informática. 

07.  Energia: petróleo; energia nuclear (radiatividade negativa). 

08.  Engenharia: indústria mecânica. 

09.  Geologia: Oceanografia. 

10.  Metalurgia. 

11.  Normas: de segurança; de proteção; de intercooperação. 

12.  Patentes: transferência de tecnologia; marcas. 

13.  Química: Farmacologia; Bioquímica; Medicina. 

14.  Têxtil. 

15.  Trabalho: seguridade; ergonomia; emprego; formação. 

16.  Transporte: estradas. 

17.  Urbanismo: construção civil; trabalhos públicos. 

 

CEAEC. O Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CEAEC, em Foz do Iguaçu, 

no Paraná, Brasil, mantém e desenvolve a holoteca abrangente destinada a abrigar todos os artefa-

tos do saber podendo, assim, enriquecer as consciências por ser aberta ao público interessado. 

Memoriologia. Sob a ótica da Mnemossomatologia, as várias memórias representam os 

bancos pessoais de ideias da consciência. A partir daí, se pudermos ampliar a retenção das expe-
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riências e conhecimentos através de artifícios humanos ou artefatos do saber, vamos enriquecer  

a bagagem holobiográfica e, ao mesmo tempo, poupar a biomemória, ou memória cerebral, dos 

itens menos relevantes. Aqui entra a importância capital do banco de dados, seja pessoal, grupal 

ou institucional, coletivo. 

Terapeuticologia. Dentro da Paraterapeuticologia, o banco de dados pode ser emprega-

do como terapia eficaz objetivando curar a antintelectualidade, os estigmas mentaissomáticos  

e a condição constrangedora do dicionário cerebral, sinonímico, pobre. 

Lexicografia. O banco de dados sobre lexicografia é, ao mesmo tempo, o repositório so-

bre a História do Homem. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de dados, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Fatuística:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

IMPORTA  O  VALOR  DO  BANCO  DE  DADOS.  QUAL 
O  VALOR  DO  ESFORÇO,  DURANTE  DUAS  DÉCADAS,  DO  

JOVEM  NÃO-GUITARRISTA,  NÃO-COMPOSITOR,  JUNTAN-
DO  VASTA  QUANTIDADE  DE  PALHETAS  PARA  TOCAR? 

 

Questionologia. Você dispõe de algum banco de dados destinado a qual objetivo? É fun-

cional? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01. Araújo, Carlos; Memória das Ferrovias de SP agoniza em Jundiaí; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; 

Ano 121; N. 39.149; Caderno: Cidades; Seção: Patrimônio; 6 fotos; São Paulo, SP; 24.12.2000; primeira página (chama-

da) e C – 6. 
02. Bellotto, Heloísa Liberalli; Arquivos Permanentes: Tratamento Documental; pref. Vicenta Cortés Alon-

so; rev. Yêdda Dias Lima; XII + 198 p.; 17 caps.; 47 enus.; 8 ilus.; 10 tabs.; 21 x 14 cm; br.; T. A. Queiroz Editor; São 

Paulo, SP; 1991; páginas 177 a 182. 
03. Carneiro, Cláudia; Banco de Dados ajuda PF a Controlar Adoções; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diá-

rio; Ano 121; N. 39.087; Seção: Educação; 1 tab.; São Paulo, SP; 23.10.2000; página A – 11. 

04. Ciappa, Lu; Bancos de Dados: Linha Direta; Senhor; Revista; N. 234; 1 ilus.; São Paulo, SP; 11.09.85; 
páginas 71 e 72. 

05. Cícero, Antônio; & Salomão, Waly; Banco Nacional de Ideias: O Relativismo enquanto Visão do Mun-

do; Antologia; trad. Claudia Cavalcanti; & Eliana Sabino; 200 p.; 12 caps.; 4 microbiografias; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; 
Francisco Alves; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 17 a 62. 

06. Date, C. J.; Introdução a Sistemas de Bancos de Dados (An Introduction to Database Systens); trad. Con-

texto Traduções Ltda.; XVIII + 674 p.; 25 caps.; 75 abrevs.; 130 figs.; 1 gráf.; 132 tabs.; 290 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; 
br.; 9a Ed.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1990; páginas 3 a 28. 

07. Folha de S. Paulo; Redação; ONU cria Banco de Dados Gigante para Prever Problemas Ambientais; 

Jornal; Diário; Seção: Ciência; São Paulo, SP; 23.03.90; página G – 3. 
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08. GAP – Grupo de Assessoria e Participação do Governo do Estado de São Paulo; Democracia Partici-

pativa: O Grande Banco de Ideias; 166 p.; 165 fotos; 7 ilus.; 1 tab.; alf.; 28 x 21 cm; br.; S. L.; 1983; páginas 5 a 29. 

09. Javorski, Jorge; Banco de Dados Similar ao do FBI vai Identificar Criminosos no Estado; Gazeta do 
Povo; Jornal; Diário; Ano 83; N. 26.170; Seção: Segurança; 1 fichário; 1 ilus.; Curitiba, PR; 16.06.01; página 6. 

10. Martins, Ruth B.; Bibliotecas Eletrônicas: Data Bases; História, Ciência, Saúde; Manguinhos; Revista; 

Quadrimestrário; Vol. 1; N. 1; Fundação Oswaldo Cruz; Rio de Janeiro, RJ; Julho / Outubro, 1994; páginas 135 a 140. 
11. Muharre, Elaine; & Oliveira, Monalisa; Em Busca de Notícias (Vox News: Website de Publicidade traz 

Banco de Dados); Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 232; Seção: Estágios e Carreiras; Rio de Janeiro, RJ; 26.11.2000; 

página 3. 
12. O’Neil, Patrick; Database Principles, Programming, Performance; XIV + 874 p.; 10 caps.; 44 diagra-

mas; 365 exemplos; 48 fórmulas; 3 gráfs.; 84 listagens de código de programa de fonte; 80 síntaxes de comandos; 237 

tabs.; 3 apênds.; alf.; 23,5 x 18 x 4,5 cm; enc.; sob.; Morgan Kaufmann Publishers; San Francisco; California; EUA; 
1994; páginas 1 a 25. 

13. Serro, Rosane; Banco de Dados é o Vilão (NEC & Embratel); Reportagem; Jornal da Tarde; Diário; Ano 
CIX; N. 89; Seção: Economia; 1 ilus.; 1 tab.; Rio de Janeiro, RJ; 06.07.01; página 11. 

14. Setzer, Valdemar W.; Banco de Dados: Conceitos, Modelos, Gerenciadores, Projeto Lógico, Projeto Fí-

sico; 290 p.; 6 caps.; 149 figs.; 92 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 3a Ed.; Editora Edgard Blucher; São Paulo, SP; 1998; pági-
nas 238 a 264. 

15. 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 Interna-
cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 161. 

16. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 140. 
17. 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 795 e 999. 
18. Zolnier, Raquel; Banco de Dados vende Lista Sem Permissão (Copel: Companhia Paranaense de Ener-

gia); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.846; Seção: Direitos & Deveres; 1 ilus.; Curitiba, PR; 25.07.2000; 

página 16. 
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B A N C O    D E    E S P E R M A  
( E S P E R M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de esperma é o setor hospitalar onde se armazena o sêmen huma-

no ou o esperma para inseminações artificiais, de procedências diversas, conservado sob condi-

ções rigorosas para torná-lo apto para o emprego em técnicas de reprodução assistida, como a in-

seminação artificial e a fecundação in vitro. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo esperma procede do idioma Grego, sperma, ―semente; germe; grão; sêmen‖. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Banco de sêmen. 2.  Banco de espermatozoides. 3.  Armazém de es-

perma. 4.  Butique de sêmen.  5.  Banco da vida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo esperma: 

espermacete; espermácia; espermácio; espermacoce; espermáfita; espermáfito; espermagônico; 

espermagônio; espermatângio; espermateca; espermaticida; espermático; espermátide; esper-

matídio; espermatióforo; espermatizar; espermatoblasto; espermatocele; espermatócito; esper-

matoderme; espermatófita; espermatófito; espermatóforo; espermatogênese; espermatogenético; 

espermatogônico; espermatogônio; espermatografia; espermatográfico; espermatógrafo; Esper-

matologia; espermatológico; espermatorreia; espermatorreico; espermatozoide; espermaturia; 

espermicida; espermiogênese; espermoderme; espermograma. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de esperma mínimo e banco de esperma 

abrangente são neologismos técnicos da Espermatologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de córneas; 

banco de olhos. 04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de leite humano.  06.  Banco 

de germoplasma; banco de sangue humano. 07.  Banco de fetos. 08.  Banco de ossos. 09.  Banco 

de tecidos. 10.  Banco de órgãos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao instinto de sobrevivência. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Esperma: 

megaleite masculino. Homens desperdiçam espermatozoides. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sexualidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de esperma; o banco de sêmen; o banco de espermatozoides; os ex-

cessos da reprodução humana; os problemas bioéticos do universo da Espermatologia; o esperma-

tograma; a inseminação artificial; a abstinência sexual; a animalização; a antimaturidade; o au-

tojuízo crítico; a ação e reação; o androchacra; a antropolatria; a Biologia Humana; o estigma 

grupocármico; a deferentectomia (vasectomia). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o abuso no empre-

go das energias conscienciais (ECs). 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código do DNA. 

Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva. 

 

Tecnologia. As técnicas geradoras dos bancos de esperma, através das manipulações ge-

néticas e alto nível da Bioquímica, já chegaram a diversas condições novas, por exemplo, estas  

3, nem sempre com bases cosmoéticas do bebê superdotado: 

1. Butique. O banco de esperma ao modo de butique de sêmen. 

2. Superdotação. A busca do bebê superdotado: o gênio de proveta. 

3. Super-homem. A busca do bebê com saúde perfeita: o super-homem. 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito. 

Enumerologia: a Bioética da Espermatologia; os espermatozoides; a sobrevivência do 

ser humano; o androchacra; o ginochacra; a relação homem-mulher-neonato; a importância do 

banco de esperma humano. 

Binomiologia: o binômio androssoma-ginossoma; o binômio paradireito-paradever;  

o  binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação espermatozoide-óvulo; a interação Mentalsomatologia-Au-

todiscernimentologia. 

Antagonismologia. Sob a ótica da Androssomatologia, o banco de esperma é setor intei-

ramente antagônico ao banco de leite humano, porque o esperma é produto específico do andros-

soma e o leite humano produto específico do ginossoma. 

Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da Bioética. 

Filiologia: a materiofilia. 

Holotecologia: a biologicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Espermatologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Bioética; a Biologia Humana; a Somatologia; a Ginossomatologia; a Androssomatologia; a Ho-

lomaturologia; a Ressomatologia. 

 

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 interassis-

tencial; o casal íntimo; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de esperma mínimo = o destinado às pesquisas do espermatogra-

ma; banco de esperma abrangente = o destinado à fecundação in vitro. 

 

Culturologia: a cultura biotecnológica. 

Síntese. A síntese natural do banco de esperma é os testículos. 

Analogismo. O banco de esperma é estabelecimento similar aos bancos de sangue. 

Homeostase. O banco de esperma é derivado da condição do Homo sapiens sanus, com 

homeostase do sexossoma (androssoma). 

Encontro. De acordo com a Intrafisicologia, o banco de esperma, hoje, funciona muitas 

vezes junto ao banco de embriões, onde os espermatozoides já se encontraram com os óvulos. 

Finalidade. No âmbito da Mentalsomatologia, os 2 produtos diferentes – o leite materno  

e o esperma –, gerados por duas fontes diversas, o ginossoma e o androssoma, objetivam  finali-

dade única: promover e assistir o ser humano. 

Múmia. Segundo a Para-Historiologia, os cientistas da Universidade de Innsbruck rece-

beram cartas de mulheres do mundo inteiro, oferecendo-se para serem fecundadas com o sêmen 

da múmia descoberta em 1992, no Tirol. A múmia foi encontrada com enorme quantidade de es-

perma congelado. 

Criogenia. Neste ponto se observa quão relevante é a existência e o funcionamento do 

banco de sêmen, onde o Homem, ainda desta vez, imita a Natureza ou as realidades do Cosmos. 

Parapatologia. De acordo com a Parapatologia, é fácil explicar o roubo de esperma pe-

la mulher executando estas ações: esteve com o homem, recolheu o preservativo com o sêmen  

e foi fecundada, como sendo roubo de assediadora intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de esperma, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 
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EIS  2  CASOS  SIMILARES:  A  MÚMIA  DO  TIROL  –  

HIBERNAÇÃO  NATURAL  OU  CRIOGENIA  ESPONTÂNEA,  
HISTÓRICA;  O  BANCO  DE  ESPERMA  –  HIBERNAÇÃO 

ARTIFICIAL  OU  CRIOGENIA  PLANEJADA,  ATUAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já esteve envolvido em alguma relação com ban-

co de esperma? Em bases cosmoéticas tranquilas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Ariston, Bárbara; Exército de Bebês Brilhantes é Pouco Ético e Improvável (Engenharia Genética & Gê-

nios de Proveta); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Ciência; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 10.03.96; página 20. 
02.  Baker, Robin; Sperm Wars: Infidelity, Sexual Conflict and Other Bedroom Battles; XVIII + 376 p.; 11 

caps.; 19,5 x 13 cm; br.; Pan Books; Londres; 2000; páginas 38 a 50. 

03.  Carona, Manuela; Contagem Decrescente (Portugal importa Esperma da Finlândia & da Espanha); O In-
dependente; Jornal; Semanário; Ano XIII; N. 648; Seção: Fertilidade; 1 foto; Portugal; 13.10.2000; página 22. 

04.  Castro, Ruy; O Sêmen da Múmia; Jornal do Brasil; Diário; Rio de Janeiro, RJ; 17.09.93; página 17. 

05.  Clarín; Redação; Embarazo con Semen “Robado” (Mulher recolheu Preservativo com Semen e foi Fe-
cundada); Tabloide; Diário; Ano LV; N. 19.534; Seção: Información General; Buenos Aires; Argentina; 12.06.2000; pá-

gina 31. 

06.  Coperías, Enrique M.; La Decadencia de los Espermatozoides (Contaminações & Homem: Produção Me-
nor de Espermatozoides de Pior Qualidade); Muy Interesante; Revista; Mensário; N. 233; Seção: Biología; 1 enu.; 13 

ilus.; Madrid; Espanha; Outubro, 2000; capa (chamada), páginas 90 a 94, 96 e 98. 

07.  Fernandes, Ivy; Surge o Espermatozoide de Proveta; O Dia; Jornal; Seção: Ciência e Saúde; 1 esquema; 
4 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 18.03.99; página 18. 

08.  Jobim, Nelson Franco; Uma Geração de Gênios de Proveta (Bebês Superdotados); Jornal do Brasil; Diá-

rio; Seção: Ciência; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 10.03.96; página 20. 
09.  Incrível; Redação; O Banco da Vida (Banco de Sêmen: Hospital Albert Einstein, São Paulo, SP); Revista; 

Mensário; Ano II; N. 17; Seção: Atualidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Janeiro, 1994; página 53. 

10.  Jornal do Brasil; Redação; Maconha afeta Esperma (Canabinoides Versus Motilidade dos Espermato-
zoides); Diário; Seção: Ciência; Rio de Janeiro, RJ; 17.12.98; página 16. 

11.  Lima, Adriano Demartine; Banco de Sêmen; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.706; Ano 34; N. 25; Seção: 

Cartas; São Paulo, SP; 27.06.01; página 26. 
12.  Mota, Camilla; Ladra de Espermatozoides (Modelo & Ex-tenista: Sexo Oral & Inseminação Artificial); 

Extra; Jornal; Diário; Ano III; N. 1.022; Seção: Viva Mais; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 20.01.01; página 13. 

13.  Muniz, Ana; Luciano: “Quando quiser Um Filho, é só Buscar na Geladeira” (Cantor fez Deferentecto-
mia); Amiga; Revista; Semanário; N. 1.521; 8 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 06.07.99; páginas 4 a 7. 

14.  Muy Interesante; Redação; Esperma Liofilizado y Soluble al Instante; Revista; Mensário; N. 164; Se-

ção: Fertilización; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; Junho, 1999; página 22. 
15.  O Globo; Redação; Nova Técnica para Selecionar Espermatozoide causa Polêmica; Jornal; Diário; Ca-

derno: Ciência; Rio de Janeiro, RJ; 08.04.94; página 9. 

16.  Pronin, Tatiana; Reprodução Turbinada: Tenha a Força (Ajuda para Produzir Espermatozoides Mais 
Potentes); Valor Econômico; Jornal; Diário; Ano I; N. 5; Caderno: EU &; 1 ilus.; São Paulo, SP; 02-04.06.2000; página 

25. 

17.  Reséndiz, Carlos; Soy Un Hombre, deseo Cambiar de Sexo y Una Vez que sea Mujer, quiero embara-

zarme con mi Proprio Semen!; Semanario de lo Insolito; Revista; Ano VIII; N. 378; 1 ilus.; México, DF; Maio, 1999; 

página 5. 

18.  Teich, Daniel Hessel; A Busca do Sêmen Gelado (Mamute Morto há 23 Milênios); Veja; Revista; Sema-
nário; Ed. 1.621; Ano 32; N. 43; Seção: Ciência; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 27.10.99; páginas 144 e 145. 

19.  Teich, Daniel Hessel; & Oyama, Thais; Em Busca do Bebê Perfeito (Butiques de Sêmen); Veja; Revista; 

Semanário; Seção: Genética; 1 enu.; 12 ilus.; São Paulo, SP; 03.11.99; páginas 122 a 129. 
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B A N C O    D E    L E I T E    H U M A N O  
( N E O N A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de leite humano é o setor hospitalar onde se armazena leite hu-

mano para uso de bebês carentes, mas pode ser também particular ou mantido pela mãe fora dos 

seios. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

A palavra leite provém do idioma Latim, lac, ―leite; seiva ou sumo que tem aparência de leite‖. 

Apareceu também no Século XIII. O vocábulo humano procede igualmente do idioma Latim, hu-

manus, ―humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído 

nas Humanidades‖. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Armazém de leite humano.  2.  Banco de leite particular.  3.  Mater-

nidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 71 cognatos derivados do vocábulo leite: lacta-

ção; lactalbumina; lactalbumínico; lactância; lactante; lactar; lactário; lactase; láctase;  lacten-

te; lácteo; lactescência; lactescente; lacticemia; lacticêmico; lacticínio; lacticinoso; láctico; lac-

ticolor; lacticultor; lacticultora; lacticultura; lactífago; lactífero; lactiforme; lactífugo; lactíge-

no; lactirróseo; lactívoro; lactoalbumina; lactoalbumínico; lactobacilo; lactobiônico; lactobiose; 

lactococo; lactodensimetria; lactodensimétrico; lactodensímetro; lactogênese; lactogênico; lac-

togênio; lactógeno; lactoglobulina; lactoglobulínico; lactol; lactômetro; lactose; lactosuria; lac-

tosúria; leitado; leitar; leitárega; leitaria; leitariga; leite-creme; leite-de-cachorro; leite-de-ca-

melo; leite-de-coajinguva; leite-de-galinha; leite-de-gameleira; leite-de-onça; leiteira; leiteira- 

-brava; leiteira-de-espinho; leiteiro; leitelho; leitento; leiteria; prolactina; prolactínica; prolactí-

nico. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de leite humano rudimentar e banco de 

leite humano tradicional são neologismos técnicos da Neonatologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de córneas; 

banco de olhos. 04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma; banco de esper-

matozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de germoplasma. 07.  Banco de sangue humano.  

08.  Banco de fetos. 09.  Banco de ossos; banco de tecidos. 10.  Banco de órgãos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao instinto de sobrevivência. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Somos me-

gaprodutos lacticínios. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maternidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de leite humano; a abordagem somática; a absorção energética sim-

pática; a análise somática; a Antifisiologia; a assistência primária; a tacon; a Bioenergética; a Bio-

logia Humana; a burocracia; a catarse somática; o ato da doação; a Higiene; a Puericultura; a qua-

lidade do leite humano; a Sexossomatologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o cardiochacra;  

a energia ginochacral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: o seio materno; a Bioética do aleitamento; a sobrevivência do ser huma-

no; a energia ginochacral; a energia neonatal; a interconsciencialidade; a importância do banco de 

leite humano. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação mãe–recém-nascido. 

Antagonismologia. Sob a ótica da Ginossomatologia, o banco de leite humano é setor 

inteiramente antagônico ao banco de espermatozoides, considerando-se o leite humano produto 

específico do ginossoma e o esperma produto específico do androssoma. 

Legislogia: as leis da Bioética. 

Filiologia: a maternofilia. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Neonatologia; a Puericultura; a Biologia Humana; a Medicina;  

a Interassistenciologia; a Etologia; a Bioética; a Ginossomatologia; a Higiene; a Ressomatologia. 

 

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; o bebê; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o recém-nascido. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a recém-nascida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de leite humano rudimentar = o estabelecimento novo ainda no 

início dos trabalhos assistenciais; banco de leite humano tradicional = o estabelecimento consoli-

dado e tornado tradicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura da maternidade. 

Analogismologia. O banco de leite humano é estabelecimento similar aos bancos de 

sangue e de córneas. O leite artificial, produto para suprir a antimaternidade, é criado com a pre-

tensão de ser análogo ao leite humano. 

Hiperacuidade. O aleitamento cruzado, quando o recém-nascido recebe o leite humano 

de duas mulheres – a mãe e a ama-de-leite – sadias, pode melhorar o estado geral e predispor  

a superdotação consciencial do bebê. 

Qualidade. Do ponto de vista da qualidade, o leite humano absorvido diretamente da 

mãe, pode ser considerado superior porque é veiculado pelas energias conscienciais do ginossoma 

da genitora. Ainda assim, mesmo sem a doadora direta, evidentemente, o leite do banco é melhor 

se comparado ao artificial. 

Campanhas. Dentre as campanhas sustentadas para melhorar a coleta de leite humano,  

a dos ―Bombeiros Amigos do Peito‖ obteve grande êxito. 

Estatística. Em abril de 2000, o deficit de leite materno no Brasil era de 450 mil litros 

por ano. 

 

Taxologia. Consoante a Experimentologia, o leite humano é importante, entre outras 

razões, devido a 2 fatos: 

1.  Proteção. Protege os bebês contra as doenças infecciosas. 

2.  Qualidade. É de melhor qualidade se comparado ao leite artificial. 

 

Proteção. Pelos conceitos da Somatologia, o leite materno é sempre superior a qualquer 

outro tipo de leite até os 6 primeiros meses de vida do recém-nascido e, em certos casos, até 1 ano 

de idade. 

Lacticínio. No âmbito da Intrafisicologia, o banco de leite humano, hoje, funciona mui-

tas vezes junto ao lacticínio fornecedor do leite de vaca ou de cabra a ser dado às crianças nos 

hospitais. 

Finalidade. De acordo com a Mentalsomatologia, os 2 produtos diferentes – o esperma  

e o leite humano –, gerados por duas fontes diversas, o androssoma e o ginossoma, objetivam fi-

nalidade única: promover e assistir o ser humano. 

Intencionologia. Do ponto de vista da Pensenologia, a intencionalidade atuante no ban-

co de leite humano aponta a verdadeira perspectiva do ser humano quanto ao próprio presente-fu-

turo. 

ECs.  Existe algum valor em energias conscienciais (ECs) resultantes da atmosfera de 

má-intenção? 

Assistenciologia. A assistencialidade cosmoética promove a transição da má-intenção 

patopensênica para a boa intenção ortopensênica, até mesmo para quem se relaciona com o ban-

co de leite humano. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de leite humano, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

O  BANCO  DE  LEITE  HUMANO  SERÁ  SEMPRE  INSTITUI-
ÇÃO  ASSISTENCIAL  DE  ALTO  VALOR  A  SER  SUSTENTA-
DA  POR  TODAS  AS  PESSOAS,  NOTADAMENTE  MULHE-

RES  CONSCIENTES  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco de 

leite humano? Como interpreta tal instituição assistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  A Cidade; Redação; Banco de Leite estimula Amamentação de Bebês (Hospital Regional: 166 Doadoras 
Cadastradas); Jornal; Diário; Ano VI; N. 1.370; Seção: Mais Saúde; 1 foto; Cascavel, PR; Brasil; 24.02.01; página 25. 

02.  A Gazeta; Redação; Doação de 3 Mil Litros / Ano do Leite Humano salva Bebês (Banco de Leite do HC: 

Referência Nacional em Coleta de Leite Humano para a Região Sul); Jornal; Mensário; Ano II; N. 19; 1 ilus.; São José 
dos Pinhais, PR; Julho, 2000; página 05. 

03.  Andrade, Maíza de; Maternidade de Salvador terá Banco de Leite; A Tarde; Jornal; Diário; Ano 87;  

N. 29.608; Seção: Local; Salvador, BA; 01.05.2000; página 6. 
04.  Argolo, Carla; Atividades marcam a Semana Mundial do Aleitamento Materno (Banco de Leite do Hos-

pital das Clínicas, Paraná); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.917; Seção: Saúde; 1 foto; Programação; 

Curitiba, PR; 04.10.2000; página 4. 

05.  Calvalcanti, Rosana; Banco de Leite do HC é Destaque no Brasil (Universidade Federal do Paraná:  

Maior Produção de Leite Humano do País); Gazeta do Paraná; Jornal; Diário; Ano IX; N. 2.834; Seção: Cidades; 

Cascavel, PR; 05.08.2000; página 6. 
06.  Filgueiras, Sônia; Rosane Collor é condenada à Prisão por Corrupção (Compra Superfaturada de Leite 

na LBA); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.964; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 04.05.2000; primeira pági-
na (chamada) e 1 – 9. 

07.  Folha de S. Paulo; Redação; Leite Materno protege Bebês Contra as Doenças Infecciosas; Jornal; Diá-

rio; Caderno: Folha Mundo; Seção: Ciência; São Paulo, SP; 07.02.2000; página 1 – 12. 
08.  Folha de S. Paulo; Redação; Remédios Não contaminam Leite Materno (Antibióticos & Anti-hipertensi-

vos); Jornal; Diário; Seção: Ciência; São Paulo, SP; 11.01.94; página 17. 

09.  Gazeta do Povo; Redação; A Campanha: Banco de Leite (Santa Casa, Foz do Iguaçu, PR); Jornal; Diá-
rio; Ano 82; N. 25.949; Seção: Paraná; Curitiba, PR; 05.11.2000; página 16. 

10.  Gazeta do Povo; Redação; Banco de Leite do HC necessita de Doações; Jornal; Diário; Ano 81;  

N. 25.652; Seção: Saúde; 1 ilus.; Curitiba, PR; 13.01.2000; página 8. 
11.  Guimarães, Mirtes; Leite Infectado mata Bebês (Hospital Geral de Bonsucesso); O Dia; Jornal; Ano 48; 

N. 16.969; Seção: Saúde; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 30.11.98; primeira página (chamada) e 3. 

12.  Jornal do Brasil; Redação; Doadora de Leite vira Símbolo da Campanha (Bombeiros Amigos do Peito); 
Diário; Ano CX; N. 26; Seção: Cidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 04.05.2000; página 22. 

13.  Jornal do Brasil; Redação; Leite Materno de Fumante pode Intoxicar; Diário; Seção: Ciência; Rio de 

Janeiro, RJ; 10.06.98; página 10. 
14.  Junqueira, Flávia; Não troque o Leite Materno (Bebê Até 6 Meses: Amamentação no Peito. Como Ar-

mazenar o Alimento & Banco de Leite Particular); Extra; Jornal; Diário; Ano III; N. 776; Seção: Viva Mais; 1 ilus.; 1 téc-

nica; Rio de Janeiro, RJ; 19.05.2000; página 12. 
15.  O Dia; Redação; Bombeiros trabalham em Coleta de Leite (Bombeiros Amigos do Peito); Jornal; Ano 

49; N. 17.489; Seção: Geral; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 04.05.2000; página 2. 
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B A N C O    D E    O L H O S  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de olhos é o lugar onde se armazenam e mantêm disponíveis cór-

neas humanas, removidas de recém-dessomados, conservadas sob condições rigorosas para torná- 

-las aptas para serem transplantadas para os olhos de pessoas com deficiência visual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo olho deriva do idioma Grego, ocùlus, ―olho; qualquer objeto em forma de olho‖. 

Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Armazém de olhos. 2.  Banco de córneas.  3.  Centro de Captação de 

Órgãos. 4.  Instituto de Oftalmologia. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de olhos rudimentar e banco de olhos 

tradicional são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de tecidos.  

04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma; banco de espermatozoides; ban-

co de sêmen. 06.  Banco de leite humano.  07.  Banco de germoplasma; banco de sangue humano. 

08.  Banco de fetos. 09.  Banco de ossos. 10.  Banco de órgãos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao instinto de sobrevivência. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de olhos; o banco de córneas; a abordagem somática; a análise so-

mática; a assistência primária; a Biologia Humana; a burocracia; a catarse somática; a Cosmoeti-

cologia; o ato de doação; a Higiene; a Imunologia; a qualidade das córneas; a tacon. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paraolhos; os 

olhos e a clarividência; o terceiro olho parapsíquico; o frontochacra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo somático doador-receptor. 

Principiologia: o princípio da compatibilidade; o princípio do direito humanitário uni-

versal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios da Fisiologia Humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática das filas, aplicadas ao estudo dos tempos de espera para 

transplantes de córnea; teoria da assimilação energética simpática; teoria da assimilação ener-

gética antipática; teoria da seleção natural darwiniana sobre a evolução gradual do olho hu-

mano. 

Tecnologia: as técnicas oftalmológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito do sentido físico da visão sbre a sinalética energética. 
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Neossinapsologia: as neossinapses para o emprego da visão no período pós-transplante 

de córnea. 

Enumerologia: a Medicina; a Oftalmologia; a Farmacologia; a comunicação visual; os 

olhos com deficiência; a interassistência pós-dessomática; a sobrevivência consciencial. 

Binomiologia: o binômio visão-paravisão; o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação olhos-paraolhos; a interação doador-receptor. 

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo compatibilidade / incompatibilidade; o antagonismo 

visão / amaurose. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível; o paradoxo da 

consciex na condição de doadora de órgãos. 

Politicologia: as políticas públicas de doação e órgãos e tecidos; a política científica. 

Legislogia: as leis da Bioética; a lei da alocação de órgãos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a somatofilia. 

Fobiologia: a ometafobia; a tomofobia. 

Sindromologia: o impedimento do portador da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(Sida) em tornar-se doador de córneas. 

Mitologia: os mitos relacionados à doação de órgãos. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a tecnoteca; a bioteca; a experimentoteca; 

a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Bioética; a Somatologia;  

a Biologia Humana; a Medicina; a Etologia; a Higiene; a Holomaturologia; a Oftalmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de olhos rudimentar = o estabelecimento novo ainda no início dos 

trabalhos assistenciais; banco de olhos tradicional = o estabelecimento consolidado e tornado tra-

dicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura biotecnológica. 

 

Comunicabilidade. Pelos conceitos da Comunicologia, dentre as funções mais nobres 

da personalidade humana se insere a comunicação visual. Ninguém evolui sozinho, por isso pre-

cisamos da comunicação interconsciencial o tempo todo e a mais ampla possível. 

Anticosmoética. Consoante a Cosmoeticologia, foi ato extremamente anticosmoético, 

antibioético e antiprofissional daquele médico brasiliense subvertendo a ordem natural dos candi-

datos ao transplante de córneas, objetivando os interesses pessoais. 

Parapatologia. De acordo com a Evoluciologia, nem os olhos são ainda muito perfeitos 

na dimensão humana, por exemplo: os olhos não veem o ocorrido atrás da pessoa. Contudo, ainda 

assim, apesar das necessidades e carências desta Deficienciolândia, ficar sem os olhos está entre 

as piores provações da dimensão intrafísica. A luz do cego está na própria mão. Daí o valor  

e a prioridade do banco de córneas. 

Sentidos. Segundo a Holomaturologia, dentre todos os sentidos do soma, a visão se des-

taca como sendo o mais importante, daí porque a criação e manutenção do banco de córneas de-

vem ser incentivadas ao máximo, sendo das mais dignificantes criações da humanidade. 

Carência. No âmbito específico da Sexossomatologia, o banco de olhos é mais abran-

gente e menos seletivo porque as córneas não apresentam problema quanto à origem sexual, seja 

do androssoma ou ginossoma, nem se determinada córnea é esquerda ou direita, contudo, para-

doxalmente, é dos bancos mais carentes dentre todos os assistenciais existentes. 

Visão. Dentro do universo da Somatologia, o banco de olhos é dos mais relevantes ar-

mazéns inventados pelo Homem até agora, em função de buscar dar a luz ou o sentido da visão, 

básico na vida humana, para quem não a tem ou a perdeu. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de olhos, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

12.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4537 

O  BANCO  DE  OLHOS  SERÁ  SEMPRE  INSTITUIÇÃO  AS-
SISTENCIAL  DE  ALTA  EXPRESSÃO  A  SER  SUSTENTADA  

POR  TODAS  AS  PESSOAS  AUTOCONSCIENTES  DA  INTE-
RASSISTENCIALIDADE  E  DO  VALOR  DA  VISÃO  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco de 

olhos? Como interpreta tal instituição assistencial? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  A Crítica; Redação; Nova Operação de Córnea permite Recuperar a Visão (Tecidos Cultivados em Labo-

ratório: in vitro); Jornal; Diário; Ano LI; N. 17.701; Caderno: Mundo; Seção: Tecidos Biológicos; Manaus, AM; 14.07.2000; 
página 12. 

2.  Clarín; Redação; Cultivan en Laboratorio Córneas Humanas (Objetivo: Transplantes Oculares); Tabloi-

de; Diário; Ano LV; N. 19.352; Seção: Ciência; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 10.12.99; página 54. 
3.  França, Antonio; Transplante de Córnea (Hospital Univesitário de Maringá fará Transplante de Córneas 

pagas pelo SUS); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.845; Caderno: Paraná; Seção: Saúde; Curitiba, PR; 

24.07.2000; página 14. 
4.  Julião, Luciana; Olhos Humanos no Lixo; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 126; Seção: Brasil; 1 fo-

to; Rio de Janeiro, RJ; 12.08.99; página 5. 

5.  León, F.; Oftalmología lleva 15 Implantes de Córnea en lo que va de Año (Consejería de Sanidad  
& Banco de Ojos); El Periódico; Extremadura; Tabloide; Diário; Ano XXIII; N. 7.751; Madrid; Espanha; 26.09.2000; 

página 27. 

6.  Marinho, Antonio; Médicos negam Possibilidade de Tráfico de Órgãos (Hospital Salgado Filho & Cór-
neas); O Globo; Jornal; Diário; Seção: Rio; Rio de Janeiro, RJ; 15.05.99; página 15. 

7.  Sato, Sandra; Médico admite que furava Fila de Transplante de Córnea (Banco de Olhos de Brasília);  

O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Geral; São Paulo, SP; 01.08.98; página A 10. 
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B A N C O    D E    Ó R G Ã O S  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de órgãos é o setor hospitalar onde se armazenam órgãos huma-

nos, e de animais subumanos, conservados sob condições rigorosas, mantendo-os aptos para  

transplantes em quaisquer tipos de receptores carentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo órgão deriva do idioma Latim, organum, ―instrumento (em geral); engenho; instru-

mento musical; órgão‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Armazém de órgãos. 2.  Centro de Captação de Órgãos. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de órgãos rudimentar e banco de órgãos 

tradicional são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de tecidos.  

04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma (androssoma); banco de esperma-

tozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de leite humano (ginossoma).  07.  Banco de germoplasma; 

banco de sangue humano. 08.  Banco de fetos. 09.  Banco de ossos; banco de óvulos (ginossoma). 

10.  Banco de olhos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de órgãos; a abordagem somática; a análise somática; a Antifisiolo-

gia; a assistência primária; os tradicionalismos medievalescos religiosos contra os transplantes;  

o mercantilismo do soma; a Bioenergética; a Biologia Humana; a Biotecnologia; a burocracia;  

o ato de doação; a Fisiologia Humana; a Higiene; a Imunologia; a qualidade; a tacon. 

 

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

tica simpática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cronológico dos elementos das equipes de retirada, 

transporte e reimplante dos órgãos na luta a favor da vida contra o relógio. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da interassisten-

cialidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da solidariedade benigna; 

o princípio da gratuidade; o princípio da não discriminação; o princípio da preservação da vida. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas de transplantes humanos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 
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Efeitologia: o efeito de repensar a própria vida a partir da recepção de órgão para  

a autossobrevivência. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela experiência da sobrevida por meio da 

recepção de novo órgão. 

Ciclologia: o ciclo Central de Notificação–Central de Captação–Central de Distribui-

ção (células, tecidos, órgãos para transplante). 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação biofilia-conscienciofilia. 

Trinomiologia: o trinômio colheita-conservação-transplantação de órgãos. 

Antagonismologia: o antagonismo receptor / doador; o antagonismo adaptação / rejei-

ção de enxerto; o antagonismo vida / morte; o antagonismo apego / desapego. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida de espera do órgão a ser doado. 

Politicologia: a assistenciocracia; a bioeticocracia; a democracia; a tecnocracia; a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a mafiocracia (de branco; o comércio ilegal de órgãos;  

o mercantilismo do soma). 

Legislogia: as leis da Bioética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a biofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança hospitalar (roubo de órgãos). 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; 

a etoteca; a paradireitoteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Bioética; a Somatologia;  

a Biologia Humana; a Medicina; a Etologia; a Higiene; a Holomaturologia; a Cirurgia Geral. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o doador ideal. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a doadora ideal. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de órgãos rudimentar = o estabelecimento novo ainda no início 

dos trabalhos assistenciais; banco de órgãos tradicional = o estabelecimento consolidado e torna-

do tradicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura biotecnológica. 

Hiperacuidade. O melhor e mais inteligente quanto ao próprio soma desativado, ou seja,  

o cadáver, oportunamente, é doar os órgãos ainda aproveitáveis e cremar as sobras. 

Escultura. Nenhuma pessoa, nem o leitor ou a leitora top model, terá o próprio cadáver 

eternizado na escultura de pedra, daqui a milhares de séculos, igual aos peixes fósseis contemporâ-

neos. 

Surpreendência. Os anestesistas britânicos, em outubro de 2000, abriram polêmica ao 

defender a ideia de os doadores com morte cerebral serem sedados antes da remoção de órgãos. 

 

Ocorrências. Durante tais cirurgias, 3 ocorrências abalam as equipes de médicos, nesta 

ordem de relevância: 

1.  Coração. Há o aumento dos batimentos cardíacos do paciente. 

2.  Pressão. Há o aumento da pressão sanguínea. 

3.  Miologia. Sobrevêm movimentos musculares no soma inanimado. 

 

Dúvida. Em vista disso, não se pode afirmar ou saber precisamente se os pacientes não 

sentiriam dores durante as operações. 

Problema. O banco de órgãos trabalha com o grande problema do ser humano: a  sobrevi-

da intrafísica. Somente, por isso, devia ser considerado prioridade no âmbito dos problemas dos 

Ministérios da Saúde dos países em geral e da própria Organização das Nações Unidas (ONU). 

Campanhas. A fim de prover os bancos de órgãos, os governos e instituições promovem 

frequentemente campanhas por doação, nas localidades mais diversas, através das mídias. 

Estatísticas. Existiam 78 clínicas de fertilização no Brasil, onde 38% dos clientes tinham 

embriões congelados, no ano 2000. A média no Brasil, na ocasião, era de 5 doadores de órgãos 

por milhão de habitantes. Na Europa, este número chegava a 30 doadores. 

 

Mercantilização. Sob a análise da Cosmoeticologia, a mercantilização da procriação  

é indefensável. Não é cosmoético dar à vida humana, ou às peças biológicas geradas pela vida,  

o status de mercadoria. 

 

Temas. Havia o debate mundial, no ano 2000, sobre 3 temas interativos sérios, assuntos 

pendentes sempre anticosmoéticos: 

1.  Orfandade. O destino dos embriões humanos órfãos. 

2.  Vitrines. As vitrines dos magazines de bebês. 

3.  Marketing. O marketing agressivo das clínicas de reprodução humana. 

 

Reflexões. Além destes assuntos críticos, na mesma área da saúde existem outros em 

efervescência exigindo reflexões cosmoéticas, notadamente para os profissionais da Medicina Ba-

seada em Evidências quanto às próprias decisões técnicas, por exemplo, estes 10, listados na or-

dem natural de abordagem: 

01.  Amniocentese. A amniocentese seguida de aborto provocado. 

02.  FIV. A fertilização in vitro (FIV). 

03.  Aluguel. As ―mães de aluguel‖. 

04.  Paternidade. O anonimato paterno. 

05.  Genes. A manipulação de genes (eugenia, sínteses hormonais, clonagem). 

06.  Aids. A realização de sorologia anti-HIV no pré-natal. 

07.  Sigilo. As consultas e sigilo médicos via Internet. 
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08.  Terapêutica. Novos fármacos na Medicina Terapêutica. 

09.  Vegetalismo. A vida vegetativa e a eutanásia na Medicina Intensiva. 

10.  Transplantes. Os transplantes e a diálise na Medicina Substitutiva. 

 

Taxologia. Pela ótica da Experimentologia, o banco de órgãos alcança amplo universo 

científico e no despontar do Século XXI, dando os primeiros passos na montagem e existência, os 

pesquisadores ainda trabalham com, pelo menos, estes 25 assuntos mais relevantes, listados em 

ordem alfabética, a fim de entendermos melhor a abrangência técnica deste universo: 

01.  Animais transgênicos: produção biológica e bioeticamente inofensiva, mas útil. 

02.  Banco de células: produção de insulina humana. 

03.  Barreiras das espécies: evitação de os vírus das espécies subumanas passarem para  

a humana. 

04.  Bioengenharia: as manipulações genéticas sadias para o homem e a mulher. 

05.  Bioética: o estudo dos problemas éticos suscitados pelas pesquisas biológicas avan-

çadas. 

06.  Biotecnologia: a aplicação de processos biológicos e de Engenharia à produção de 

materiais e substâncias para uso industrial, medicinal, farmacêutico. 

07.  Clonagem: cópias úteis de animais subumanos, por exemplo, ovelhas, porcos. 

08.  Clones: filhotes subumanos das espécies mais predisponentes à clonagem. 

09.  Corações de porcos: transplantes dos órgãos para seres humanos. Vantagem: serem 

quase do mesmo tamanho dos humanos. 

10.  Criobiologia: ramo da Criogenia aplicado aos estudos dos efeitos e vantagens das 

baixas temperaturas nos organismos vivos. 

11.  Debates: éticos ou mais apropriadamente, bioéticos, generalizados. 

12.  Desafios: às regras da criação da vida biológica, ainda com inúmeros obstáculos téc-

nicos a serem vencidos. 

13.  Doadores subumanos: de órgãos variados. 

14.  Fetos humanos. 

15.  Genes modificados. 

16.  Geneterapia. 

17.  Inseminação artificial. 

18.  Investimentos de risco. 

19.  Ovelha Dolly: o clone pioneiro na pesquisa científica. 

20.  Produtos transgênicos: ampla variedade. 

21.  Sistema imunológico humano: desativar o mecanismo de rejeição a tecidos es-

tranhos. 

22.  Testes clínicos: intensivos e infindáveis nos próximos 4 anos. 

23.  Transgenética: a Ciência dos transgênicos. 

24.  Transplantes: de células e órgãos com filas de milhares de receptores na expecta-

tiva. 

25.  Xenotransplantes: cirurgia de troca de órgãos entre espécies. 

 

Comercialização. Na Intrafisicologia, a doação de óvulos transformou-se em comércio 

nos EUA, desde 1998, onde certa clínica pagava US$ 5 mil à mulher participante dos programas 

de fertilização. 

 

Transplantes. Eis os 8 órgãos, listados em ordem alfabética, procurados para executar 

transplantes, em abril de 2000, com longa lista de espera por toda parte: 

1.  Coração. 

2.  Córnea. 

3.  Fígado. 

4.  Medula. 

5.  Pâncreas. 
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6.  Pulmão. 

7.  Rim. 

8.  Rim / pâncreas. 

 

Futuro. Segundo a Paracronologia, o banco de órgãos será cada vez mais influente den-

tro da Socin, no futuro próximo, tendo em vista a diversificação de utilidades oferecidas na substi-

tuição, no transplante e no aprimoramento dos múltiplos componentes do emprego do soma. 

Disfarces. Pelos conceitos da Parapatologia, em todo o mundo, havia no ano 2000, ven-

das de óvulos disfarçadas de doações, clara mistificação ou acobertamento. 

Tráfico. O tráfico de óvulos e de embriões dos países pobres para os ricos é negócio ren-

tável e evita de as mulheres ricas sofrerem os efeitos deletérios da super-hormonização da matu-

ração múltipla de óvulos. 

Variedade. No âmbito da Somatologia, o banco de órgãos está entre os mais abrangen-

tes em função da variedade de sistemas e órgãos do corpo humano, apresentando relação mais di-

reta com inúmeras linhas do conhecimento humano. 

Criogenia. Ao empregar a Criogenia, o banco de órgãos congela os embriões ao modo 

da hibernação de animal subumano. Em alguns casos, o material é empregado anos depois, como, 

por exemplo, o caso de maior repercussão: 9 anos de congelamento ou hibernação. 

 

Apologias. Eis, dentre outros, 10 assuntos, dispostos na ordem alfabética, merecedores 

de apologias cosmoéticas, tendo em vista a evolução da Humanidade: 

01. Banco de órgãos. 

02. Base extrafísica. 

03. Beneficência. 

04. Bibliologia. 

05. Binômio serenidade-benignidade. 

06. Bioenergética. 

07. Bioética. 

08. Bom humor. 

09. Bondade. 

10. Bússola consciencial. 

 

Áreas. O banco de órgãos tem suscitado o interesse de múltiplas áreas gerais do conheci-

mento humano, conforme pode ser constatado na mídia impressa internacional, por exemplo, es-

tas 16, listadas em ordem alfabética: 

01.  Anencefalia. 

02.  Anestesiologia. 

03.  Bioética. 

04.  Clonagens. 

05.  Criminologia. 

06.  Direito. 

07.  Eutanásia. 

08.  Exposições. 

09.  Histologia. 

10.  Leilões. 

11.  Mafiocracias. 

12.  Medicina. 

13.  Neonatologia. 

14.  Registro de patentes. 

15.  Terapias. 

16.  Transplantes. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de órgãos, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  olhos:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  BANCO  DE  ÓRGÃOS  SERÁ  SEMPRE  INSTITUIÇÃO  AS-
SISTENCIAL  DE  ALTA  EXPRESSÃO  A  SER  SUSTENTADA  

POR  TODAS  AS  PESSOAS  AUTOCONSCIENTES  DA  INTE-
RASSISTENCIALIDADE  E  DO  VALOR  DA  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco de 

órgãos? Como encara a doação de órgãos? 
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B A N C O    D E    O S S O S  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de ossos é o setor hospitalar onde se armazenam ossos humanos, 

ou de animais subumanos, biofilizados (desidratados) para transplantes em quaisquer tipos de 

receptores carentes, ou seja: pacientes tendo sofrido perda óssea devido a fraturas graves ou uso 

de próteses metálicas (desgastes dos ossos onde são ligadas) e deformidades da coluna (escoliose 

ou cifose severas), dando-se prioridade aos pacientes com tumores correndo o risco de perder os 

membros, também em consequência de acidentes, artrites ou infecções (osteomielite). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo osso deriva do idioma Latim, ossum, ―osso‖. Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Armazém de ossos. 2.  Banco de ossos humanos congelados.  3.  Es-

tocagem de ossos humanos. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de ossos rudimentar e banco de ossos 

tradicional são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de tecidos.  

04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma (androssoma); banco de esperma-

tozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de leite humano (ginossoma).  07.  Banco de germoplasma; 

banco de sangue humano. 08.  Banco de fetos. 09.  Banco de óvulos (ginossoma). 10.  Banco de 

olhos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de ossos; a abordagem somática; a análise somática; a Antifisiologia; 

a assistência primária; a Biologia Humana; a Bioenergética; a Biotecnologia; a burocracia; a ca-

tarse somática; a Cosmoeticologia; o ato de doação; a Higiene; a Imunologia; a qualidade dos 

ossos; a tacon. 

 

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

tica simpática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio dos 4 pês – prevenção-precaução-prudência-proteção; os 

princípios da Fisiologia Humana; o princípio do direito humanitário universal. 

Codigologia: o código de sobrevivência das vidas em geral; o código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da inseparabilidade 

grupocármica; a teoria bioética do principialismo; a inaplicabilidade da teoria das filas nos 

transplantes de tecidos músculo-esqueléticos (tendões, ligamentos, meniscos e ossos). Quando  

a doação é autorizada, os centros transplantadores são comunicados em sistema de rodízio. 
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Tecnologia: as técnicas de transplantes humanos; as técnicas de obtenção, processa-

mento, armazenamento e utilização dos homoenxertos ósseos; as técnicas de congelamento de 

tecidos ósseos à ultrabaixa temperatura (-70 graus Celsius); as técnicas de preservação dos ossos 

por liofilização; as técnicas de preservação de ossos em substâncias químicas. 

Voluntariologia: o doador voluntário de órgão, declarado em vida; o recém-dessomado 

cujo consentimento de doação de órgãos é abonado pelos familiares; o binômio voluntário de 

Instituição Conscienciocêntrica–doador voluntário de órgãos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cirurgiões; o Colégio Invisível da Assistencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito benéfico do frio na preservação das propriedades regenerativas 

dos ossos armazenados, a – 70 graus Celsius, nos bancos de ossos; os riscos e efeitos adversos 

do uso de biomateriais, para a correção de defeitos ósseos, na prática odontológica; o efeito da 

falta de informação nos hospitais periféricos, sobre os procedimentos necessários à retirada de 

ossos dos doadores potenciais, prejudicando o processo de captação dos bancos de ossos; o efei-

to da falta de mobilização da Socin para a doação de órgãos, sobre o abastecimento dos bancos 

de ossos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas descobertas e inovações tecnológicas 

na área de processamento de biomateriais. 

Ciclologia: o ciclo da vida humana; o ciclo evolutivo da Ciência. 

Enumerologia: a Fisiologia Humana; a Bioquímica; a Anatomia Humana; a Bioética;  

o soma; a interassistencialidade biotecnológica; a concessão dos ossos. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação receptor-conscin-doador-cadáver; a interação soma huma-

no–soma subumano. 

Crescendologia: o crescendo recepção-doação. 

Trinomiologia: o trinômio promoção de saúde–profilaxia–terapia. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo apego / desapego. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma transitório; o paradoxo interas-

sistencial (duplismo) assistente (primeiro receptor)–assistido (segundo receptor). 

Politicologia: as políticas públicas de doação de órgãos e tecidos; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei da doação presumida de órgãos; as leis da Bioética. 

Filiologia: a traumatofilia. 

Fobiologia: a traumatofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática. 

Mitologia: os mitos relacionados à doação de órgãos. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a tecnoteca; a ciencioteca; a bioteca;  

a experimentoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Bioética; a Somatologia;  

a Biologia Humana; a Medicina; a Etologia; a Higiene; a Holomaturologia; a Cirurgia Geral. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de ossos rudimentar = o estabelecimento novo ainda no início dos 

trabalhos assistenciais; banco de ossos tradicional = o estabelecimento consolidado e tornado tra-

dicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura biotecnológica. 

Surpreendência. Ao contrário dos demais tipos de transplantes, no transplante de ossos 

não há risco de rejeição. 

Técnica. A tecnologia moderna sobre os biomateriais já levou a alto nível técnico o ar-

mazenamento de ossos para transplantes na atualidade. 

Cronologia. Em 6 meses há a incorporação do osso transplantado, ou seja: o ato da 

união ao osso do paciente por meio de prótese de titânio, no caso de risco de perder os membros. 

Depois desse período, o paciente é liberado para as atividades normais. 

Profilaxia. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das indústrias, e as  

campanhas do Governo, ou das próprias indústrias, insistindo nas normas de prevenção de aciden-

tes, evitam ou diminuem a necessidade dos bancos de ossos quanto aos acidentes, sem contudo al-

cançarem os casos de perdas ósseas em função de tumores, artrites ou infecções. 

Fatuística. Mediante a Comunicologia, importa ressaltar o fato de pouca gente saber da 

necessidade da doação de ossos. 

 

Doações. Somente o doador isolado é capaz de fornecer material para até 20 pacientes. 

Além de tendões e articulação do joelho, eis 4 tipos de ossos podendo ser doados: 

1.  Bacia (parte da pelve). 

2.  Fêmur. 

3.  Tíbia. 

4.  Úmero. 

 

Biomateriais. Segundo a Experimentologia, os biomateriais, incluindo os sintéticos, fa-

zem concorrência com os ossos na reparação das perdas ósseas de acidentados e enfermos, enri-

quecendo a estocagem dos bancos de ossos com peças de reposição. 

 

Materiais. Dentre os materiais utilizados e as opções para enriquecer as disponibilidades 

dos bancos de ossos destacam-se, por exemplo, estes 6: 

1.  Células: extraídas da medula óssea, empregando-se a técnica da hidroxiapatia. 

2.  Coral: produto marinho. 
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3.  Enxertos: obtidos em bancos de ossos e geralmente podem acarretar problemas de 

rejeição. 

4.  Metal: material sem boa aderência e sem flexibilidade. 

5.  Cadáveres: ossos de cadáveres. 

6.  Paciente: enxertos de ossos do próprio paciente, solução limitada, pois apenas peque-

nos pedaços podem ser retirados. 

 

Cemitério. De acordo com a Holomaturologia, os pacientes carentes dos bancos de os-

sos devem levantar o ânimo. O cemitério é o lugar das ossadas humanas, ou ossuários, contudo, 

chegar perto do cemitério não significa dessomar. Os bancos de ossos, recuperando acidentados  

e neoplásicos, provam esta realidade. 

Interassistenciologia. Sob a ótica da Holossomatologia, no banco de ossos participam 

tanto o androssoma quanto o ginossoma, atendendo tanto a homens quanto a mulheres carentes 

de transplantes, sendo, por isso, instituição prática oferecendo a oportunidade de a conscin viven-

ciar a megafraternidade dentro da Interassistenciologia. 

Ancestralidade. Com bases na Parazoologia, o banco de ossos evidencia a relação pro-

funda da ancestralidade pessoal mais evolutiva, ou seja: as raízes subumanas da evolução cons-

ciencial da conscin, quando os corpos dos corais – os cadáveres de subumanos – conseguem aju-

dar a sustentar os androssomas e ginossomas, atuação prática também da megafraternidade entre 

os princípios conscienciais. 

Esqueleto. Consoante a Somaticologia, o esqueleto ósseo humano, a base estrutural do 

arcabouço e da postura do homem e da mulher, pode ser substituído por materiais diversos e até 

mesmo por metais como ocorre nas fraturas envolvendo articulações. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de ossos, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  olhos:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

07.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  BANCO  DE  OSSOS,  ATRAVÉS  DA  LIOFILIZAÇÃO, 
DA  TRANSFORMAÇÃO  DE  PELE  EM  OSSO  E  DE  OU-

TRAS  TÉCNICAS,  TEM  FUTURO  ASSEGURADO  DENTRO  

DA  VASTA  ÁREA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco de 

ossos? Como encara a doação de órgãos? 
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B A N C O    D E    S A N G U E    H U M A N O  
( H E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco de sangue humano é o estabelecimento destinado a estocar, con-

servar e classificar por grupos, o sangue humano, doado por voluntários, homens e mulheres, para 

fornecê-lo, muitas vezes sem ônus financeiros, à rede hospitalar, a fim de se fazer transfusões. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

A palavra sangue provém do idioma Latim, sanguem, e esta de sanguis, ―sangue‖. Apareceu tam-

bém no Século XIII. O vocábulo humano procede igualmente do idioma Latim, humanus, 

―humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas 

Humanidades‖. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia:  1.  Armazém de hemoderivados. 2.  Armazém de sangue. 3.  Hemoban-

co. 4.  Hemocentro. 5.  Instituto de Hematologia.  6.  Centro de Imuno-hematologia. 7.  Unidade 

hemoterápica.  8.  Hemorrede. 

Arcaismologia. A expressão banco de sangue está, hoje, em certas Socins, envilecida 

porque dá a impressão de comércio ou mercantilização de produto vital e assistencial. O vocábulo 

técnico mais empregado agora é hemocentro. 

Neologia. As duas expressões compostas banco de sangue humano rudimentar e banco 

de sangue humano tradicional são neologismos técnicos da Hematologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de córneas; 

banco de olhos. 04.  Banco de embriões; banco genético. 05.  Banco de esperma; banco de esper-

matozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de germoplasma. 07.  Banco de leite humano. 08.  Ban-

co de fetos. 09.  Banco de ossos; banco de tecidos. 10.  Banco de órgãos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao instinto de sobrevivência. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste san-

gue nobre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistencialidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco de sangue humano; a saúde humana; a abordagem somática; a análi-

se somática; a Antifisiologia; a assistência primária; a Biologia Humana; a catarse somática;  

a Bioenergética; a burocracia; o ato de doação; a Fisiologia Humana; a Higiene; a qualidade do 

sangue humano; a tacon. 

 

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

tica simpática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da autode-

dicação; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da abnegação cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Tecnologia: a técnica de separação do sangue total em componentes sanguíneos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação pessoa sadia doador–pessoa doente receptor. 

Trinomiologia: o trinômio saúde-doença-prevenção; o trinômio corpo-mente-cons-

ciência. 

Antagonismologia: o antagonismo doação de sangue / ritos de sangue. 

Legislogia: as leis da Bioética. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Fobiologia: a hematofobia; a hemofobia. 

Holotecologia: a biologoteca; a somatoteca; a medicinoteca; a geneticoteca; a semio-

teca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Biologia Humana; a Medicina; a Etologia;  

a Bioética; a Higienologia; a Somatologia; a Hematologia; a Holomaturologia; a Autocognicio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco de sangue humano rudimentar = o estabelecimento novo ainda no 

início dos trabalhos assistenciais; banco de sangue humano tradicional = o estabelecimento con-

solidado e tornado tradicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura insipiente da doação de sangue no Brasil. 
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Analogismo. O banco de sangue é estabelecimento similar aos bancos de leite e bancos 

de córneas. Também o praticante diário da tenepes, homem ou mulher, apresenta similitudes com 

duas categorias de seres vivos envolvidos neste contexto: 

1.  Árvore. As seringueiras sangram nos seringais do Xapuri, na Reserva Extrativista, no 

Acre, a 150 quilômetros da capital Rio Branco, no Brasil. 

2.  Gente. O doador de sangue, homem ou mulher, nas grandes metrópoles, mantêm  

a sustentação central dos bancos de sangue humano. 

 

Hominis. O banco de sangue humano aponta a existência de 2 tipos de personalidades 

antagônicas: 

1. O Homo sapiens debilis, o receptor da transfusão sanguínea. 

2. O Homo sapiens sportivus, o doador de sangue. 

 

Surpreendência. Há pessoas, ao modo das testemunhas de Jeová, não interessadas e até 

desaprovando a existência dos bancos de sangue humanos, exigindo dos profissionais da Medi-

cina o estabelecimento de tratamentos diferenciados nos hospitais para essas personalidades e as 

convicções religiosas medievalescas. 

 

Recursos. Existem 2 recursos para atender as restrições reclamadas pelas testemunhas de 

Jeová: 

1.  Pulseira. O uso da pulseira verde capaz de avisar sobre a restrição às transfusões de 

sangue. 

2.  Cell-saver. O reaproveitamento do sangue do paciente, durante alguma cirurgia, por 

meio do aparelho Cell-Saver. 

 

Qualidade. O nível da qualidade do sangue disponível é o item mais importante no ban-

co de sangue humano. 

Discagem. A criação do ―Disque-Sangue‖ é serviço montado em muitas instituições  

e hemocentros públicos, objetivando informar o necessário para doar sangue, funcionando em ge-

ral das 8 às 16 horas. 

 

Realizações. O banco de sangue humano atrai o interesse de profissionais diversos por 

toda parte, conforme se constata, por exemplo, na ordem alfabética, por estas 10 denominações de 

departamentos e instituições dedicadas à manutenção do departamento hospitalar, referidas na mí-

dia impressa do Brasil: 

01.  Hemoba. 

02.  Hemobanco. 

03.  Hemoce. 

04.  Hemocentro. 

05.  Hemonúcleo. 

06.  Hemopar. 

07.  Hemope. 

08.  Hemo-Rio. 

09.  Hemorrede. 

10.  Hemosul. 

 

Fatuística. O caso do cirurgião, cientista e educador estadunidense Charles Richard 

Drew (1904–1950) merece reflexão. Foi o criador do primeiro banco de sangue mundial e, ironi-

camente, dessomou por falta de transfusão de sangue depois de grave acidente de carro, em fun-

ção da separação do sangue de pessoas brancas e negras. Eis o cúmulo da megatolice humana, ra-

cista e trágica. 
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Racismo. O Dr. Drew, realizador do maior número de transfusões à época para as pes-

soas em situações de emergência, contudo não teve acesso a transfusão de sangue quando necessi-

tou, por ser mulato. Por isso, dessomou aos 45 anos de idade. Efeito trágico de idiotismo cultural. 

Familiares. Sob a ótica da Assistenciologia, a doação de sangue humano recebida dos 

familiares e amigos dos pacientes assistidos, ao modo de retribuição e renovação do estoque, re-

presenta alto nível de assistencialidade interconsciencial. 

Seiva. O doador dá o próprio sangue, literalmente, a seiva da vida do próprio soma. Há 

voluntários somente encontrando a forma ideal de ajudar às pessoas por meio das doações do 

próprio sangue, a mais simples e direta dentre todas as doações somáticas. 

Altruísmo. A partir da Cosmoeticologia, é possível entender, em função da demanda ca-

da vez maior pelo produto dos bancos de sangue humano, ser dos mais nobres gestos de altruísmo 

oferecer o próprio sangue a tais instituições, com a autoconsciencialidade da relevância da doa-

ção anônima da qual dependerá a vida de algum cidadão ou cidadã. 

 

Pré-requisitos. No âmbito da Experimentologia, o candidato a doador, homem ou mu-

lher, há de observar os pré-requisitos exigidos quanto ao banco de sangue, por exemplo,  

estes 13: 

01.  Local. Observar o endereço e o horário de funcionamento do banco de sangue. 

02.  Identidade. Comparecer com o documento de identidade pessoal. 

03.  Idade. Ter entre 18 e 65 anos de idade. 

04.  Peso. Apresentar o peso corporal, mínimo, de 50 Kg e estar saudável. 

05.  Alimentação. Na manhã da doação alimentar-se, porém evitando ingerir alimentos 

gordurosos como leite integral e derivados ou alimentos pesados. 

06.  Sono. Ter feito repouso noturno de, no mínimo, 4 horas. 

07.  Sexossomatologia. Os homens (androssoma) podem doar sangue a cada 2 meses  

e até 4 vezes por ano. As mulheres (ginossoma) podem doar sangue a cada 3 meses e até 3 vezes 

por ano. 

08.  Doenças. São recusados doadores com qualquer infecção ou portadores de determi-

nadas doenças, por exemplo: sífilis ou chagas; quem teve hepatite após os 10 anos de idade;  

e quem tem comportamento de risco em relação a Aids. A doadora (ou doador) não deve ser dia-

bética ou apresentar problema cardíaco. Não deve estar fazendo uso de antibiótico. Não ter feito 

furo na orelha nos últimos 12 meses. Não pode estar grávida ou ter feito parto recente (3 meses). 

Não pode ter vários(as) parceiros(as) sexuais. Não pode usar ou ter feito uso de drogas injetáveis. 

09.  Febre. Estar com febre ou resfriado, ou sentindo o ―corpo mole‖, constitui impedi-

mento temporário. 

10.  Gestação. A mulher precisa aguardar 90 dias depois do parto normal e 180 após ce-

sariana. 

11.  Bebida. Ter consumido bebidas alcoólicas no dia da doação é impedimento. 

12.  Tatuagem. Ter feito tatuagem ou tratamento com acupuntura no último ano é tam-

bém impedimento. 

13.  Cuidados. O ideal é ter alguns cuidados após a doação: evitar pegar peso com o bra-

ço no qual doou sangue. Evitar exercícios físicos ―pesados‖ no dia da doação. Evitar fumar por 30 

minutos após a doação. Ingerir líquidos. Alimentar-se normalmente. 

 

Fatores. Consoante a Intrafisicologia, há inúmeros fatores relacionados intensamente 

com o sangue humano, por exemplo, estes 7: 

1.  Leis. As leis quanto aos bancos de sangue. 

2.  Lucro. O sangue humano como objeto de lucro (pessoa doadora e pessoa transfu-

sora). 

3.  Credibilidade. A perda de credibilidade de certos bancos de sangue. 

4.  Doadores. As organizações de voluntários para as doações de sangue. 

5.  Desperdício. O desperdício de sangue humano. 

6.  Falta. A falta de sangue humano para transfusões. 
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7.  Inspeções. As inspeções sanitárias aos bancos de sangue. 

 

Associação. Segundo a Para-Historiologia, a Associação dos Doadores Voluntários de 

Sangue foi criada em 1950, no Brasil, ampliando o trabalho de solidariedade dos bancos de san-

gue humano ou hemocentros. 

Hemorrede. Hoje, há a hemorrede montada e funcionante em quase todos os países. 

Recomendação. Na análise da Parapatologia, é sempre recomendável observar de onde 

vem o sangue humano para a transfusão, tendo em vista os milhares de casos de contaminação pe-

la Aids, por intermédio de transfusões emergenciais provenientes de bancos de sangue humano 

inidôneos. 

 

Antiprofissionalismos. Eis, na ordem alfabética, os 5 atos mais comuns de antiprofissio-

nalismo, chegando em certos casos ao nível de crimes, frequentes nos bancos de sangue ini-

dôneos: 

1.  Burocracia. A burocracia (destrói as emergências). 

2.  Caos. O caos administrativo da instituição abrigando o Banco de Sangue (poluição). 

3.  Descaso. A negligência ou o descaso dos responsáveis (dirigentes). 

4.  Descontrole. A desorganização ou a falta de controle sobre o sangue (soro, hemoderi-

vados). 

5.  Insensibilidade. A insensibilidade dos atendentes (segundo escalão administrativo). 

 

Teste. Eis uma ficha-teste com 24 perguntas, com respostas tipo sim ou não, para ser res-

pondida pela pessoa predisposta ou interessada na doação de sangue: 

SIM NÃO 

(    )  (    )  01. Já doou sangue alguma vez? 

(    ) (    ) 02. Já foi recusado como doador? 

(    ) (    ) 03. Já foi submetido a alguma cirurgia? 

(    ) (    ) 04. Está ou esteve em tratamento médico nos últimos 6 meses? 

(    ) (    ) 05. Toma habitualmente alguma medicação? 

(    ) (    ) 06. Já recebeu sangue ou hemocomponente? 

(    ) (    ) 07. É alérgico? (asma, urticária). 

(    ) (    ) 08. Tem algum machucado inflamado ou lesão de pele? 

(    ) (    ) 09. Está gripado? 

(    ) (    ) 10. Já teve malária? Morou ou viajou recentemente para áreas aonde   

existe a doença? 

(    ) (    ) 11. Já teve icterícia ou teste positivo para hepatite? 

(    ) (    ) 12. Está ou esteve em contato com pacientes com doença infecciosa? 

(    ) (    ) 13. Já teve ou tem convulsões, desmaios? 

(    ) (    ) 14. Tem algum problema no coração, rins, pulmão ou fígado? 

(    ) (    ) 15. Ingeriu bebida alcoólica nas últimas doze horas? 

(    ) (    ) 16. Foi vacinado recentemente? 

(    ) (    ) 17. Já fez tatuagem ou acupuntura ou furou a orelha? 

(    ) (    ) 18. Já usou drogas injetáveis, mesmo apenas uma vez? 

(    ) (    ) 19. Já teve doença venérea como: sífilis, gonorreia, herpes ou outra? 

(    ) (    ) 20. Tem ou teve algum destes comportamentos: frequentar casas de 

massagens, termas, relação sexual com prostitutas, homossexual ou 

bissexual e ainda se ter numerosos parceiros. 

(    ) (    ) 21. Já teve ou tem relações sexuais com portador de doença genética 

dependente de transfusão (hemofilia, anemia falciforme, talassemia) ou 

ainda com pacientes politransfundidos? 

(    ) (    ) 22. Está se sentindo bem? Em condições de doar sangue? Dormiu 

bem? Alimentou-se corretamente? 

(    ) (    ) 23. Esteve com febre ou diarreia recentemente? Extraiu algum dente? 
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(    ) (    ) 24. Está grávida ou esteve grávida nos últimos 3 meses? 

 

Maxiproexologia. De acordo com a Proexologia, há conscins, excessivamente ocupadas 

na consecução de proéxis egocármicas, ou mesmo grupais, fazendo das doações gratuitas de 

sangue o modo pessoal de fazer assistência aos outros. Tal atitude é inteligente e louvável dentro 

das circunstâncias. 

Antiestigma. O ato de doar sangue está eliminando o estigma universitário dos trotes 

impostos aos calouros: em vez de tintas na cara satisfazendo o sadismo dos veteranos, a punção 

do sangue da veia beneficia as pessoas carentes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco de sangue humano, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  olhos:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

07.  Banco  de  ossos:  Assistenciologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A RIGOR, O  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ASSISTÊNCIA 
AOS  BANCOS  DE  SANGUE  HUMANO  DEVIA  FAZER 

PARTE  DA  PLATAFORMA  DE  TRABALHOS  EXECUTIVOS 
DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  DE  CADA  PAÍS. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco de 

sangue humano? Como encara a doação de sangue? Você doa sangue frequentemente? 
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B A N C O    G E N É T I C O  
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banco genético é o lugar onde se armazena e mantém disponível o sêmen 

das espécies de animais domésticos ameaçados de extinção, ou seja: nos núcleos de conservação 

em diferentes regiões. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo banco vem do idioma Frâncico, bank, na acepção de ―banco fixado 

à parede ao longo de uma sala ou de quarto‖, ou do idioma Italiano, banca, na acepção de ―tenda 

para vender mercadorias; estabelecimento bancário; acidente geográfico‖. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo genético deriva do idioma Grego, genetikós, ―que gera; que produz; relativo às forças 

produtoras‖, e este do verbo gennao, ―gerar‖. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia:  1.  Armazém de sêmen subumano. 2.  Banco de DNA.  3.  Banco de 

germoplasma. 4.  Banco genômico. 5.  Banco transgenético. 

Neologia. As duas expressões compostas banco genético rudimentar e banco genético 

tradicional são neologismos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 01.  Banco capitalista. 02.  Banco de células. 03.  Banco de tecidos.  

04.  Banco de embriões; banco de órgãos. 05.  Banco de esperma (androssoma); banco de esper-

matozoides; banco de sêmen. 06.  Banco de leite humano (ginossoma).  07.  Banco de sangue hu-

mano. 08.  Banco de fetos. 09.  Banco de ossos; banco de óvulos (ginossoma). 10.  Banco de 

olhos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o banco genético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas de transplantes de órgãos humanos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia. 

Legislogia: as leis da Bioética. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Bio-

ética; a Biotecnologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Genômica; a Somatolo-

gia; a Biologia Humana; a Medicina; a Tecnologia; a Transgenética; a Zootecnia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens 

possessivus; o Homo sapiens technologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banco genético rudimentar = o estabelecimento novo ainda no início dos 

trabalhos assistenciais; banco genético tradicional = o estabelecimento consolidado e tornado tra-

dicionalmente confiável. 

 

Culturologia: a cultura biotecnológica. 

Explicitação. A atuação do banco genético é completamente explícita. 

Prioridades. De acordo com a Cosmoeticologia, o banco genético a rigor parece exces-

sivo, ao modo de esbanjamento ou erro nas prioridades das Socins, tendo em vista a fome ainda 

matando crianças, todos os dias, em muitos países do Terceiro Mundo. 

Questões. O mais correto e inteligente não seria preservar os seres humanos, vivos, em 

vez de manter as sementes das espécies subumanas em vias de desaparecimento? Ou promover 

todas estas e outras atitudes sociais produtivas? 

Origem. Pelos conceitos da Evoluciologia, estudar a origem dos animais subumanos  

é estudar a própria origem, portanto, o banco genético subumano é extremamente relevante no en-

tendimento da evolução de todas as pessoas. 

Iguaçu. Mediante a Intrafisicologia, dentre os maiores bancos genéticos da Terra está in-

cluído o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil, na área de preservação 

ou reserva de 185 mil hectares, considerado patrimônio histórico da Natureza pela Unesco, desde 

1986. 

Contrapartida. Dentro da Mentalsomatologia, o sêmen das espécies de animais domés-

ticos ameaçados de extinção deve trazer em contrapartida alguma luz para a melhoria do DNA 

dos homens e mulheres e respectivas consequências, a fim de melhorar a qualidade de vida dos 

seres da Humanidade ainda teimando em manter imaturidades triviais tão-fáceis de serem supera-
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das, porém também de se tornarem hábitos dentro das Socins. Isto se deve ao processo genético, 

instintivo, ancestral, proveniente do cérebro reptiliano embutido no cérebro humano. 

 

Fato. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 fatos comuns expressando imaturidades 

simples, evidentes, mascaradas com mil pretextos e justificativas de identidade cultural ainda na 

atualidade terrestre: 

01.  Antidiscernimento. Exaltar o diabo e o inferno: defesa do indefensável e da irracio-

nalidade. 

02.  Antissomática. Usar de modo habitual a banheira em vez do chuveiro: antissomáti-

ca, insalubridade, a Antifisiologia. 

03.  Antitares. Ser crente: bibliotismo, automimese, dogmática, repressão, antievolutivi-

dade. 

04.  Contradição. Render-se à síndrome de Swedenborg: dilema Ciência-Misticismo, re-

gressão consciencial, Psicopatologia, incompléxis. 

05.  Desconformática. Deixar a forma predominar sobre o conteúdo. O anticonteúdo da 

Arte em vez da Ciência. 

06.  Despriorização. Dar preferência inversa à teoria (99%) em vez da vivência (1%): ir-

racionalidade, despriorização, antiteática, alienação. 

07.  Desverbação. Exibir no dia a dia incompatibilidades entre as próprias falas e ações: 

anticonfrontação egoica, autocorrupção, imaturidade, autassédio, antiverbação. 

08.  Disfuncionalidade. Inculcar a pobreza franciscana e o voto de pobreza: autodesape-

go, demagogia, primarismo, disfuncionalidade. 

09.  Extemporaneidade. Cultuar fanaticamente para todos a dieta vegetariana em vez de 

omnívora: sublimação infantil, superestimação, extemporaneidade. 

10.  Impraticabilidade. Usar os pauzinhos chineses (garfo, colher) às refeições: idiotis-

mo cultural, disfuncionalidade, impraticabilidade. 

11.  Puritanismo.  Instalar ducha em vez de bidê no banheiro: puritanismo, antifisiolo-

gismo, disfuncionalidade, impraticabilidade. 

 

Evolutividade. Segundo a Parazoologia, o entendimento detalhado da vida dos seres su-

bumanos permite ao homem compreender melhor a si próprio e a evolução, porque, apesar das 

acirradas controvérsias, o princípio consciencial transcorre ao longo das linhas evolutivas da Bo-

tânica e da Zoologia. 

Reconhecimento. Em função do exposto, o mais inteligente é reconhecer o fato: todos já 

fomos e vivemos ainda, nesta dimensão, na condição de subumanos, em muitos contextos, haja 

vista os dentes caninos, a dieta alimentar e os instintos (eufemisticamente chamados de posturas 

ou atitudes) dos seres humanos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banco genético, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  olhos:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

07.  Banco  de  ossos:  Assistenciologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  HUMANIDADE  AINDA  EMPREGA  MONTANHAS 
DE  DINHEIRO  MUITO  MAIS  PARA  MATAR  AS  PESSOAS  

COM  ARMAMENTOS  E  MUNIÇÕES  E  NÃO  PARA  A  ME-
LHORIA  DA  EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  DOS  DESPOSSUÍDOS. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já teve relação mais direta com algum banco 

genético? Como encara a doação de órgãos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  O Estado de S. Paulo; Redação; Donos de Cães e Gatos armazenam DNA para Clones; Jornal; Diário; 
Ano 121; N. 38.920; Seção: Saúde; São Paulo, SP; 09.05.2000; página A 13. 

2.  Quinete, Rowilson; O Germoplasma é Nosso! (Planalto Central & Banco de Germoplasma); Super Interes-

sante; Revista; Mensário; Ed. Especial; N. 119 – A; Seção: Agricultura; 11 ilus.; São Paulo, SP; Agosto, 1997; páginas 34 
a 39. 

3.  Segatto, Cristiane; Arca de Noé Tropical (Zootecnia: Banco Genético); Época; Revista; Semanário; Seção: 

Ciência e Tecnologia; 5 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 01.06.98; página 48. 
4.  Silveira, Evanildo da; Fundação inaugura 1o Banco de Clones de Genes; O Estado de S. Paulo; Jornal; 

Diário; Ano 122; N. 39.269; Seção: Ciência e Tecnologia; 1 ilus.; São Paulo, SP; 23.04.01; página A 8. 

5.  Stone, Judith; Cells for Sale (John Moore: Remoção de Baço & Acusação de Lucro Secreto); Discover; Re-
vista; Mensário; Vol. 9; N. 8; 1 gráf.; 6 ilus.; New York, NY; Agosto, 1988; páginas 33 a 39. 

6.  Tedesco, Luiz Antonio del; Banco Genético tenta Preservar os Últimos Cavalos Selvagens do Brasil; Fo-

lha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Ciência; 3 gráfs.; 9 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 01.11.91; capa do caderno 
(manchete) e página 7 – 3. 

7.  Wurmeister, Fabiula; Parque Nacional completa 62 Anos Sem Comemorações (Parque Nacional do Igua-

çu, Foz do Iguaçu, PR); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 26.013; Seção: Paraná; 1 ilus.; Curitiba, PR; 
10.01.01; página 7. 
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B A N H O    D E    L O J A    C O N S C I E N C I A L  
( A U T O R R E E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banho de loja consciencial é a imersão da conscin, homem ou mulher, no 

portfolio da Ciência Conscienciologia, facultadora da autocosmovisão quanto às especialidades 

científicas e neoverpons e, em consequência, do ajuste do ponteiro da bússola proexológica pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo banho vem do idioma Latim, balneum ou balineum, ―sala de ba-

nhos; banho‖. Surgiu no Século X. A palavra loja vem do idioma Francês, loge, ―abrigo de ramos 

e folhagens; nicho de cães; galeria; tribuna‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo consciência 

deriva do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Incursão de renovação consciencial. 2.  Investida na reeducação 

consciencial. 3.  Imersão cognitiva consciencial. 4.  Imersão de atualização em Conscienciologia. 

5.  Banho de loja de consciencialidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo loja: aloja-

da; alojado; alojamento; alojar; autodesalojada; autodesalojado; autodesalojamento; autodesa-

lojar; desalojada; desalojado; desalojamento; desalojar; lojeca; lójia; lojinha; lojista; sobreloja. 

Neologia. As 4 expressões compostas banho de loja consciencial, banho de loja consci-

encial básico, banho de loja consciencial mediano e banho de loja consciencial avançado são ne-

ologismos técnicos da Autorreeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Banho de loja atlético. 2.  Banho de loja energossomático. 3.  Banho 

energético. 

Estrangeirismologia: o plus cognitivo faltante; o Reeducandarium; o Retrocognitari-

um; o Cognitarium; o Cosmocognitarium; o Mentalsomarium; o Tertuliarium; a autoinclusão no 

Megaevolutionarium (Cognópolis). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorreeducação consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evitemos ser 

retrógrados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorreeducaciologia; o holopensene da Cog-

nópolis na condição de atrator de assistidos e assistentes; os neopensenes; a neopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a reeducação da autopensenidade. 

 

Fatologia: o banho de loja consciencial; a tomada de consciência em bloco quanto aos 

feitos da Conscienciologia; o entendimento evolutivo no atacado; a cosmovisão oferecida pela 

Conscienciologia; a autorreeducação assistencial; o aperfeiçoamento intraconsciencial; a tarefa do 

esclarecimento evolutivo; o autodidatismo autoprogramado; o megafoco reeducacional; a superre-

educação; o tempo pessoal colocado à disposição da reciclagem consciencial; a urgência da re-

educação pessoal; a oportunidade de renovação intrafísica; a autorreeducação exemplarista; a au-

tonomia intelectual gerada pela mudança de hábitos; o estudo dos verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as opor-

tunidades de convívio na Cognópolis; o oásis educacional urbano; as palestras conscienciológi-

cas; os livros da Conscienciologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o convívio com os 

amparadores, potencializando a autorreeducabilidade; o oásis bioenergético da Cognópolis favo-

recendo o compléxis grupal; a megarreciclagem feita nos Cursos Intermissivos (CIs); as retrocog-

nições paradidáticas; a intermissibilidade reeducativa; a parexpedição científica à Cidade do Co-

nhecimento inserida no currículo parapedagógico; a insaciabilidade cognitiva da apreciação gene-

ralizada das realidades e pararrealidades; a autorreeducação energética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-neocognição; o sinergismo mudança de 

pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo de consciências estudando, refletindo  

e debatendo a mesma temática; o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergismo teá-

tica-verbação; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo; o sinergismo intelectivo. 

Principiologia: o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio da auteducação evolutiva;  

o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Consciencio-

logia; o princípio dinâmico da evolução consciencial; o princípio de o mais sábio reeducar o me-

nos experiente. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria da evolu-

ção consciencial em grupo; a teoria do paradigma consciencial; as neoteorias conscienciológi-

cas; a teoria da autorganização; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da recuperação 

das unidades de lucidez (cons). 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica de viver evo-

lutivamente; a técnica do abertismo consciencial; a técnica da Impactoterapia cosmoética; a téc-

nica da Higiene Consciencial; as técnicas favorecedoras de hábitos saudáveis e rotinas úteis;  

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica acelerando as recins; a Paratecnologia das dinâmicas 

parapsíquicas qualificando o parapsiquismo; as neotecnologias comunicativas conectando glo-

balmente as Cognópolis. 

Voluntariologia: a condição do voluntário retomador de tarefa; o voluntariado consci-

enciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os vínculos interconscienci-

ais proexológicos no voluntariado; os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) 

com atividades voltadas ao aluno de primeira vez, acolhendo os recém-maxidissidentes; o volun-

tariado mentalsomático na Cognópolis; o voluntariado na Holoteca; a relação produtiva volunta-

riado-paravoluntariado da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocên-

tricas; o laboratório conscienciológico interassistencial das dinâmicas de parapsiquismo das 

ICs; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holo-

ciclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório consci-

enciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

a totalidade dos laboratórios conscienciológicos das Cognópolis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colé-

gio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos 

Reeducadores Conscienciais. 

Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas; o efeito halo do somatório de 

conhecimentos libertários; os efeitos sadios e contagiantes do holopensene homeostático; os efei-

tos evolutivos do método de informar sem desejar convencer; o efeito positivo da imersão em am-

biente otimizado para a evolução; o efeito homeostático do holopensene da Cognópolis; o efeito 

potencializador dos balneários energéticos na rememoração intermissiva pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos; as neossinapses ad-

quiridas pela recuperação dos cons magnos; as neossinapses advindas da reeducação; as neossi-
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napses geradas pelas neoverpons; as neossinapses relativas ao saber conscienciológico desati-

vando as retrossinapses automiméticas; a substituição das retrossinapses anacrônicas pelas ne-

ossinapses pró-evolutivas; as neossinapses derivadas do autoconhecimento estimulado pelas au-

topesquisas cognopolitanas. 

Ciclologia: o ciclo educação-auteducação-reeducação; o ciclo propósito-experiência- 

-ajuste-aperfeiçoamento-verbação; o ciclo reflexão-recin-reposicionamento-ação; o ciclo cogni-

tivo autodidaxia-heterodidaxia; o ciclo de debates cosmoéticos; os ciclos de palestras das ICs;  

o ciclo de desconstrução de retroideias; o ciclo das neoideias; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP). 

Enumerologia: o artigo lido; a palestra assistida; o ensaio debatido; o curso comparti-

lhado; a tese defendida; o manual analisado; o tratado compreendido. Os centros conscienciológi-

cos mentaissomáticos; os balneários conscienciológicos energéticos; os cursos conscienciológicos 

autorrecicladores; as publicações conscienciológicas verponogênicas; a comunidade consciencio-

lógica retrocognitiva; os eventos conscienciológicos tarísticos; os condomínios conscienciológi-

cos proexogênicos. 

Binomiologia: o binômio pararreeducação-pararressocialização; o banho de loja cons-

ciencial oportunizando o binômio assistência tarística–exercício evolutivo; o binômio minipeça- 

-maximecanismo; o binômio decisão-motivação; o binômio admiração-discordância; o binômio 

varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio cognição-argumentação. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação educador intermissivista vete-

rano–educando intermissivista recém-chegado; a interação liberdade de ensinar–liberdade de 

aprender; a interação autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a interação autoluci-

dez-automemória-autocognição-autodiscernimento; a interação Cognópolis-Socin; a interação 

didática do evoluciólogo–eumatia do cognopolita. 

Crescendologia: o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o crescendo 

ajustes intraconscienciais–ajustes mesológicos; o crescendo pré-cognopolita–cognopolita;  

o crescendo tacon-tares; o crescendo erro-correção; o crescendo compreensão-reeducação-res-

socialização; o crescendo conscienciológico palestra pública–cursos de entrada–cursos de cam-

po–Tertúlias favorecendo o banho de loja consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo;  

o trinômio congresso-conferência-demonstração; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio 

autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem; o trinômio autorrevisão de conceitos–autorre-

educação de posturas retrógradas–autorreciclagem prioritária. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o polinômio início-ma-

nutenção-evolução-conclusão; o polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorgani-

zação-superação; o polinômio ler-interpretar-compreender-refletir; o polinômio conscientiza-

ção-priorização-organização-disciplina-foco; a eliminação do polinômio interiorose-apriorismo-

se-neofobia-decidofobia; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar. 

Antagonismologia: o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo consci-

ência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo intenção de informar / intenção de 

convencer; o antagonismo elitismo consciencial / elitismo social; o antagonismo oásis paradisía-

co / oásis reeducativo; o antagonismo apetite físico (Gastrossomatologia) / apetite cognitivo 

(Mentalsomatologia); o antagonismo banho de loja tarístico / banho de loja superfashion. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin vulgar negligenciar o incremento da autocog-

nição, o único patrimônio pessoal; o paradoxo da consciência ao criar armadilhas antievolutivas 

para si própria; o paradoxo de a evolução exigir pequenos passos diários, mesmo da consciência 

já dotada de cosmovisão; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o pa-

radoxo implícito na expressão coloquial “correr atrás do prejuízo”; o paradoxo acúmulo cogni-

tivo–dúvida constante; o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente re-

educando o adulto veterano intermissivista. 

Politicologia: as políticas reeducativas da tares; a cognocracia; a intelectocracia;  

a proexocracia; a recexocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia. 
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Legislogia: as leis da Conviviologia; a lei do maior esforço pesquisístico; a lei da inter-

dependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei da ação  

e reação; as leis da Reeducaciologia Evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a proexofilia; a intelectofilia; a re-

educaciofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a reciclofobia; a recexofobia; a raciocionofobia; a intelecto-

fobia; a cognofobia; a neofobia ao evitar a radicação vitalícia na Cognópolis. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a profi-

laxia da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da mediocrização consci-

encial; a síndrome da urgência; a evitação da síndrome da robotização existencial; a superação 

da síndrome da despriorização; a remissão da síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a mania de empurrar com a barriga as autorreciclagens. 

Mitologia: a reeducação através da desconstrução dos mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a reeducacioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a cognopoliteca;  

a proexoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autorreeducaciologia; a Autexperimentologia; a Evoluciologia; 

a Proexologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Paraprocedenciologia; a Intraconsci-

enciologia; a Interconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Policonscienciologia; a Cosmo-

conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a pessoa neofílica; a conscin cognopolita; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor conscienciológico; o holotecário; o administrador de Instituição 

Conscienciocêntrica; o semperaprendente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

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

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

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autora conscienciológica; a holotecária; a administradora de Institui-

ção Conscienciocêntrica; a semperaprendente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampa-

radora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cognopolita; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banho de loja consciencial básico = a imersão do visitante na Cognópo-

lis, por horas, enquanto amostra do holopensene da Conscienciologia; banho de loja consciencial 
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mediano = a imersão do autopesquisador da Conscienciologia na Cognópolis, durante semanas, 

para atualização de verpons; banho de loja consciencial avançado = a imersão vitalícia do consci-

enciólogo na Cognópolis, com investimento nas autorrecins, visando o compléxis. 

 

Culturologia: a atualização cultural; o inventário cultural; a cultura conscienciológica 

da Holopesquisologia; a Multiculturologia da Evolução Consciencial; a cultura da Autodidatico-

logia; a cultura da Holopensenologia; a evitação da cultura inútil. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o banho de loja consciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  balneário  bioenergético:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

14.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  BANHO  DE  LOJA  CONSCIENCIAL  É  RECURSO  OPOR-
TUNO  À  RENOVAÇÃO  DE  IDEIAS  E  CONDICIONAMENTOS  

RETRÓGRADOS  DO  AUTOPESQUISADOR  DA  CONSCIÊNCIA  

EMPENHADO  NA  AUTATUALIZAÇÃO  NEOVERPONOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou o banho de loja consciencial? 

Quais proveitos evolutivos obteve? Pensou em retribuir os aprendizados? 

 

C. N. 
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B A N H O    E N E R G É T I C O  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O banho energético é a sensação da conscin receber intenso chuveiro de 

energias conscienciais, em toda a psicosfera pessoal, ao modo de forças externas jorrando sobre  

o holossoma, reforçando as disposições físicas e conscienciais, patrocinado por alguma consciex 

sadia, em geral amparador extrafísico, com objetivo paraterapêutico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo banho vem do idioma Latim, balneum ou balineum, ―sala de ba-

nhos; banho‖. Surgiu no Século X. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, 

―ativo; eficaz‖. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Chuveiro energético.  2.  Chuveirada energética. 3.  Banho energéti-

co pré-projetivo.  4.  Banho energético pós-projetivo. 5.  Manobra avançada com ECs. 6.  Parafe-

nômeno energético. 7.  Reforço energético externo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo banho: ba-

nhar; banheira; banheiro; banhista; banhoca; banho-cheiroso; banho-de-cheiro; banho-de-igre-

ja; banho-maria; esponja-de-banho; saída-de-banho. 

Neologia. As 3 expressões compostas banho energético, banho energético comum e ba-

nho energético avançado são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Inflexibilidade holochacral.  2.  Bloqueios chacrais. 3.  Encapsula-

mento energético. 4.  Autobloqueios parapsíquicos. 5.  Banho pessoal.  6.  Parabanho energético 

projetado. 7.  Estado vibracional (EV). 8.  Arco voltaico craniochacral. 9.  Mobilização básica de 

energias (MBE). 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às mobilizações avançadas de energias conscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomática; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a Autopesquisologia; as autodefesas existenciais. 

 

Parafatologia: o banho energético; o banho energético na condição de alerta conscien-

cial por meio do energossoma; o banho extrafísico de energias conscienciais pode promover in-

tensa descarga prazerosa de serotonina; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a paraperceptibilidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a primener; o cipriene; as 

40 manobras fundamentais com as ECs; a catarse bioenergética; a desamarração energética;  

o energossoma; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a limpeza das energias gravitantes; a sol-

tura energossomática; a catálise da força presencial pelo EV. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo fazer assistência– 

–ser assistido. 

Principiologia: o princípio da fartura das energias conscienciais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade consciencial. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do arco voltaico craniochacral. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis do Parapsiquismo; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da homeostase holossomática; os efeitos gratificantes 

universais da consecução da interassistencialidade; os efeitos positivos gerais da desassediali-

dade. 

Neossinapsologia: o afloramento das neossinapses proporcionadas pelo banho energéti-

co; as neossinapses geradas pelos alertas conscienciais da vida energossomáticaa; as neossi-

napses geradas pela interassistencialidade multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo de extrapolações parapsíquicas; o ciclo de primaveras energéticas 

pessoais. 

Binomiologia: o binômio consciência–energia consciencial. 

Interaciologia: a interação doação de ECs–recepção de ECs; a interação banho atlético 

somático–banho energético holossomático. 

Crescendologia: o crescendo autolucidez energética–sinalética energética e parapsí-

quica. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo energossoma solto 

/ energossoma bloqueado. 

Paradoxologia: o paradoxo da sutileza e, ao mesmo tempo, da força dos fenômenos pa-

rapsíquicos. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a energofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome do medo. 

Mitologia: a desmitificação perante a Parapercepciologia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a potencioteca; a parapsicoteca; a experimento-

teca; a interassistencioteca; a proexoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergética; a Extrafisicologia; a Inte-

rassistenciologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; a Projeciolo-

gia; a Paratecnologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

energossomaticus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: banho energético comum = o energético comum, patrocinado pela pró-

pria conscin, com a presença de amparador, guia cego extrafísico ou até assediador interconscien-

cial; banho energético avançado = o espontâneo, de alto efeito homeostático, com fluência contí-

nua, proveniente de origem extrafísica evoluída, podendo até ser patrocinado por evoluciólogos 

ou assistentes do Colégio Invisível dos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

Analogismo. O banho energético lembra o banho ou a imersão do soma em água, por 

exemplo, sob o chuveiro comum, podendo ser exercício lúdico diário de alto nível. Neste ponto,  

a energia consciencial e a água se encontram como no caso da técnica da chuveirada hidromagné-

tica. 

Explicitação. A atuação do banho energético sobre a pessoa é plenamente implícita ou 

subjetiva, personalíssima. 

Teática. Quanto à teática, o banho energético somente interessa quanto à natureza do 

conteúdo fenomênico e prática assistencial. 

Qualidade. Importa no banho energético ressaltar a qualidade: positivo, sadio ou de am-

parador extrafísico, ou negativo, doentio ou de intrusor extrafísico. 

Doação. Consoante a Assistenciologia, a primeira projeção da conscin é a doação cons-

ciente ou inconsciente, sadia ou doentia, de energias conscienciais aos outros, notadamente  

a quem esteja mais próximo, no dia a dia. 

Higienologia. No âmbito da Experimentologia, surge naturalmente a questão: – A pes-

soa ao viver rechaçando o banho hídrico natural e se manter consciencial e somaticamente suja, 

afasta, desse modo, a recepção de banhos energéticos, vivificadores, dos amparadores extrafí-

sicos? 

Atração. Não se pode esquecer, aqui, o princípio cósmico: os afins se atraem. Sujeira, 

descaso e doença são condições atratoras de consciências afins a tais estados de qualquer di-

mensão. 

Interfusão. Do ponto de vista da Extrafisicologia, o banho energético espontâneo rece-

bido evidencia a assistência promovida pela conscin beneficiada a outras consciências como sen-

do interfusão consciencial. 

Chuveirada. Segundo a Energossomatologia, o banho energético mais técnico na vida 

diária é a chuveirada hidromagnética quando levada a efeito durante o banho comum, de chu-

veiro. 

Sinalética. O banho energético, quando pós-projetivo, é fator relevante para compor  

a sinalética energética do projetor, ou projetora, no desenvolvimento pessoal da projetabilidade 

lúcida (PL). 

Maxiproéxis. Consoante a Proexologia, a verdadeira consecução da proéxis grupal, 

multidimensional e cosmoeticamente lúcida, somente se consolida, em alto nível, quando a cons-
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cin, homem ou mulher, se entrosa de modo irretocável com o amparador extrafísico (consciex 

desperta ou evolucióloga), até o ponto de receber, de modo espontâneo, os fluxos de energias 

conscienciais reforçadores, revigorantes e ratificadores das tarefas no dia a dia. 

Continuidade. Tais chuveiros de energias em geral são periódicos, com certa frequência 

de fluxos contínuos durante meio minuto ou mais, sem qualquer esforço do assistido e em qual-

quer hora, local, companhias ou circunstâncias, podendo até serem percebidos pelos circunstantes 

lúcidos mais sensíveis ao parapsiquismo. 

Salvamento. Os banhos energéticos espontâneos patrocinados de quando em quando, 

pelo amparador extrafísico, na conscin teleguiada, funcionam ao modo do salvamento (save) da 

Informática, confirmando e atualizando os trabalhos de fraternidade em desenvolvimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o banho energético, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

APENAS  RÁPIDO  BANHO  ENERGÉTICO,  SE  DE  PROCE-  
DÊNCIA  EXTRAFÍSICA  SADIA,  PODE  PROMOVER  INES-  

PERADO  UPGRADE  NA  HOMEOSTASE  DO  MICROUNIVER-  
SO  CONSCIENCIAL  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, recebe algum banho energético de origem extra-

física? Em quais circunstâncias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996 (Edições em Português e Espanhol); página 78. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 10a 

Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espanhol e Inglês); pá-
gina 746. 

3.  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 (Edições em Português, Espanhol e Inglês); páginas 49, 54 e 176. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); página 283. 

5.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997 (Edição em Português); página 12. 
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B A R A T R O S F E R A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Baratrosfera é a dimensão extrafísica patológica da paratroposfera ter-

restre, usada como domicílio coletivo de consciexes anticosmoéticas, doentias, parapsicóticas  

e paracomatosas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo báratro deriva do idioma Latim, barathrum, ―abismo onde se lan-

çavam os criminosos‖, e este do idioma Grego, bárathron, ―buraco profundo; abismo; voragem; 

inferno‖. Surgiu no Século XVII. A palavra esfera, também do idioma Grego, sphaîra, ―todo 

corpo redondo; bola para jogar‖. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica da baratrosfera, dispostas na ordem alfabé-

tica de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Conscienciometrologia: holopensene sindromogênico; Trafarium. 

02.  Consciencioterapia: parapsicoses sem assistência. 

03.  Estruturologia: báratro; érebro; parestrutura existencial doentia. 

04.  Extrafisicologia: assediosfera; dimensão paratroposférica; infernosfera; subcosmos. 

05.  Homeostaticologia: paranosolândia. 

06.  Interprisiologia: megaparapenitenciária. 

07.  Intrafisicologia: inframundo; underworld; Vale dos Réprobos. 

08.  Parageografologia: ambientex patológico; paramegalópolis anômica. 

09.  Parassociologia: parassociopatolândia; pandemônio. 

10.  Proexologia: melexário; megamelexário. 

Arcaismologia. Eis 2 sinônimos ou vocábulos arcaicos, envilecidos pelo uso, de Bara-

trosfera: inferno e umbral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo Baratrosfera: Antibaratrosfera; Autobaratrosfera; baratrosférica; baratrosférico; baratrosfe-

rismo; Megabaratrosfera; Minibaratrosfera. 

Neologia. Os 3 vocábulos Baratrosfera, Minibaratrosfera e Megabaratrosfera são neo-

logismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica da baratrosfera, dispostas na ordem alfabé-

tica de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Conscienciometrologia: Traforium. 

02.  Consciencioterapia: comunex socorrista intermediária; ofiex. 

03.  Estruturologia: cúpula patopensênica. 

04.  Extrafisicologia: Central Extrafísica de Energia; comunex evoluída. 

05.  Homeostaticologia: isolamento parassanitário. 

06.  Interprisiologia: campo de concentração de prisioneiros de guerra; teatro da guerra. 

07.  Intrafisicologia: baratrosfera intrafísica; prisão superlotada explosiva. 

08.  Parageografologia: ambiente intrafísico degradado; ilha de patopensenidade do-

méstica. 

09.  Parassociologia: Colégio Invisível da Serenologia; Interlúdio. 

10.  Proexologia: cipriene; euforin; megaeuforex; megaeuforização; primener. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos instintos básicos pessoais. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os pélagos de patopensenes; o holopensene extrafísico doentio; os mono-

pensenes; o materpensene pessoal patológico; a homopensenidade patológica extrafísica. 

 

Fatologia: a holobiografia; o holocurrículo anticosmoético; o megatrafar pessoal; o auto-

confinamento por afinidade; os monoideísmos anacrônicos; as ideias fixas maléficas; os saldos 

das guerras; a microvisão evolutiva; a megapoluição anticosmoética. 

 

Parafatologia: a Baratrosfera; a dimensão paratroposférica; a Megabaratrosfera extrafí-

sica terrestre; os dantescos vales das sombras; os charcos trevosos extrafísicos; a escravatura ex-

trafísica; o ambientex patológico; a comunidade extrafísica patológica; os estados extraconscien-

ciais; os bilhões de conseneres; a população parapsicótica; o caldo da paracultura milenar; as pa-

rarreurbanizações compulsórias; os parafatos negativos; as paracontaminações; as paracomorbi-

dades; as paracatatonias; o parafisiopodium anticosmoético; a parapromiscuidade; a paramelan-

colia; a paramargura; a megabase extrafísica patológica; os baixios crosta-a-crostas extrafísicos;  

a última retrovida; o último retrossoma; a atração das consciexes doentias empáticas; os remor-

sos; as intropunições; a legião dos megafrustrados (suicidas); o inferno consciencial; as retrocog-

nições pesadelares; a potencialização das emoções depressivas; as megamelexes; as autovitimiza-

ções; o cultivo das megatolices; as assimilações antipáticas; as sucatas psicossômicas; o megafo-

co das reurbanizações extrafísicas; os resgates extrafísicos; a relação Baratrosfera–possessões 

humanas; as interprisões grupocármicas extrafísicas; a amplificação dos desvarios; a fixação do 

megatrafar pessoal; o período intermissivo mórbido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio megapensene doentio–

holopensene perversor; o binômio reeducação-ressocialização. 

Crescendologia: o crescendo patológico inferninho personalíssimo–inferno grupal–infer-

não coletivo. 

Antagonismologia: o antagonismo decurso baratrosférico interprisional / Curso Inter-

missivo (CI); o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia. 

Politicologia: a assediocracia; a ditadura; o regime de força. 

Filiologia: a meteriofilia. 

Fobiologia: a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Mitologia: as mitologias vividas; o mito do padecimento eterno. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a psicopaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Passadologia; a Paraproxêmica; a Parapatolo-

gia; a Paragenética Patológica; a Parassociologia; a Psicossomática Patológica; a Autenganologia; 

a Autodesviologia; a Autassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus transmigráveis; as consréus órfãs; as conseneres; a vítima da 

melex; a consciex perversa. 

 

Masculinologia: o para-habitante doente; o heteroimperdoador; o paracontaminado; os 

parapsicóticos pós-dessomáticos; os paracomatosos; o interpresidiário extrafísico; o guia extrafí-

sico perdidão; o assediador extrafísico; o satélite de assediador extrafísico; o inspirador parama-

fioso de função; os mutantes extrafísicos. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4576 

Femininologia: a para-habitante doente; a heteroimperdoadora; a paracontaminada; as 

parapsicóticas pós-dessomáticas; as paracomatosas; a interpresidiária extrafísica; a guia extrafísi-

ca perdidona; a assediadora extrafísica; a satélite de assediadora extrafísica; a inspiradora parama-

fiosa de função; as mutantes extrafísicas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens barathrus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minibaratrosfera = o local intrafísico de poltergeist; Megabaratrosfera 

= o holopensene extrafísico ou comunex das paramultidões de consciexes pré-consréus. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais fossilizantes. 

Libertação. Segundo a Experimentologia, as técnicas de todas as especialidades da Cons-

cienciologia objetivam ajudar a conscin vulgar, quando interessada, a se libertar, em definitivo, 

do estágio na Baratrosfera após a próxima dessoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Baratrosfera, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

3.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

4.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

5.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

6.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

7.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

INFELIZMENTE,  AS  CONSCINS  (MAIORIA),  HOJE 
(ANO-BASE:  2010),  VIVENDO  NA  TERRA,  POR  SÉ- 
CULOS,  INTERMISSÕES  E  VIDAS  SUCESSIVAS  TIVE- 
RAM  A  BARATROSFERA  COMO  PARAPROCEDÊNCIA. 

 

Questionologia. Você porventura tem alguma retrocognição pesadelar, de autovivência 

extrafísica na Baratrosfera, em período intermissivo? Tal fato ajuda ou piora a autocognição? 
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B A R D O  
( H O L O M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bardo é a conscin masculina componente da classe social dos antigos po-

vos celtas (2500 a.e.c.), responsável por memorizar, conservar, compartilhar e transmitir histórias 

dos antepassados de maneira oral, cantando ou recitando poemas, lendas e mitos objetivando criar 

coesão grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bardo vem do idioma Francês, barde, e este do idioma Latim, bar-

dus, ―poeta cantor‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Aedo. 2.  Trovador. 3.  Homem-Memória. 4.  Difusor das tradições.  

Antonimologia: 1.  Memoricida. 2.  Conscin amnésica.  

Estrangeirismologia: a evitação do damnatio memoriae; a manutenção grupal do status 

quo; os apriorismos grupais ad nauseam; as intelligentsias históricas; os clichês fixados; a abertu-

ra mental aos insights oportunos; o modus operandi arcaico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao uso social da memória. 

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

ra lembrar. Memória é seletiva. Memória: Autarquivologia Máxima.  

Citaciologia. A memória sem dúvida tem algo a ver não só com o passado, mas também 

com a identidade e, assim (indiretamente), com a própria persistência no futuro (Paolo Rossi, 

1923–2012). Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla  

o passado (George Orwel, 1903–1950). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema:  

1.  “Memória. A memória é a faculdade mental mais séria da personalidade, sem a qual 

os demais atributos evolutivos não funcionam bem. Quem melhora a automemória, aperfeiçoa  

a essência da própria consciência”. 

2.  “Memoriologia. Quando o acervo mnemônico da conscin enriquece, tudo na sua vi-

da é enriquecido”.  

 

Unidade: a memória compartilhada é a unidade de medida da coesão social. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; o holopensene coletivo da 

Retrocessologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenida-

de; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os 

apriorismos do pensamento binário; a ausência do pensamento divergente; a anulação do pensa-

mento discordante; a memória compartilhada beneficiando a pensenização grupal. 

 

Fatologia: a propagação das histórias célticas; a identidade grupal além dos clãs; a figu-

ra central dos bardos nas sociedades sem escrita; a tradição oral; o ensino e a instrução transmiti-

dos pelos antepassados; a memória oral; os lugares de apoio e suporte mnemônico; a transmissão 

oral atuando como antídoto do esquecimento; a capacidade assistencial da acumulação de casos;  

a divinização da lembrança; o olvido resgatado nos vestígios; o esforço intergeracional da reme-

morização; a sensibilidade auditiva; a busca do tempo perdido; o armazenamento da memória;  

o conhecimento em forma de lembrança; a narração mnemônica; a liberdade e criatividade na 

transmissão oral; a ingenuidade pela busca da verdade; a apropriação do tempo a partir da memó-

ria; a canção de gesta; a ordenação mnemônica dos vestígios; a memória pré-requisito para apren-
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dizagem; as tertúlias provocando as reminiscências; a perda voluntária da memória coletiva;  

a memória envergonhada; as histórias subterrâneas; a sensibilidade de identificar o não-dito; as 

manipulações conscientes ou inconscientes sobre a memória individual; a memória construída pa-

ra legitimar o poder; os silêncios mnésicos; a memória étnica contendo conhecimentos práticos  

e técnicos; as disputas mnemônicas; a escolha do passado a ser venerado; a função da memória 

para fixar determinados comportamentos; as disputas e conflitos pela memória de determinado 

povo; o passado forjado para consolidar territórios; a memória étnica dos povos sem escrita;  

a construção do imaginário coletivo; a crença na proteção dos animais totêmicos; a sensibilidade 

do mato; a Natureza considerada sagrada; os rituais de magia; as oferendas às deidades; o paga-

nismo perpetuando até os dias atuais; a memória vincada nas celebrações; a transmissão do capi-

tal de lembranças e esquecimentos; a exteriorização da memória permitindo a transmissão memo-

rial; o trabalho de solidificação das memórias; os monumentos comemorativos inolvidáveis; as 

estelas e obeliscos perpetuando a memória; a pedra e o mármore suportando a sobrecarga mne-

mônica; a conquista progressiva pela consciência do passado pessoal. 

 

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

toconscientização multidimensional (AM); o parapsiquismo anímico; o domínio do fitoectoplas-

ma; a cura holochacral; o domínio dos plantochacras assimilando as energias telúricas; as evoca-

ções de consciexes do passado nas exposições orais; a lembrança das vidas sucessivas; a prática 

parapsíquica da adivinhação; as danças rituais provocando a descoincidência holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mnemômico fato-interpretação; o sinergismo reminis-

cência-recuperação holomnemônica; o sinergismo da memória compartilhada. 

Principiologia: o exercício da vivência do princípio da descrença (PD); o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da perenidade mnemônica; o princípio do autorreveza-

mento mnemônico; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva.  

Codigologia: os códigos morais grupais; a ausência de códigos gráficos. 

Teoriologia: a teoria da memória constituidora da identidade social; a teoria da curva 

do esquecimento; a teoria da memória coletiva; a teoria da holomemória pessoal. 

Tecnologia: a técnica de transmitir oralmente as memórias mais remotas às neogera-

ções; as mnemotécnicas responsáveis pela retenção; a técnica do aquecimento neuronial; a técni-

ca didática da circularidade; a técnica de ressignificar as informações; a técnica de cantar para 

registrar; a técnica de memorizar em versos.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia. 

Efeitologia: o efeito da transmissão oral na tradição cultural; o efeito da memória cole-

tiva na construção da identidade cultural; o efeito da reminiscência no senso de pertencimento 

grupal; os efeitos estigmatizantes irreversíveis; os efeitos da memória compartilhada para coe-

são grupal; os efeitos da memória enquadrada; o efeito negativo nos escondimentos mnemônicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; a forma-

ção de neossinapses estimuladas pela recuperação da bagagem autocognitiva do passado.  

Ciclologia: o ciclo captar-preservar-evocar o passado. 

Enumerologia: as histórias narrativas; as músicas instrumentais; as canções; os benzi-

mentos xamânicos; as danças; os petroglifos; os geoglifos. 

Binomiologia: o binômio memória-reminiscência; o binômio discípulo-bardo; o binô-

mio evocação-reevocação; o binômio memória individualmemória social; o binômio memória- 

-identidade; o binômio dizível-indizível; o binômio memória oficialmemória marginal. 

Interaciologia: a interação benéfica construção da memória coletivaconstrução da 

identidade social; a interação genopensenepreservação mnemônica; as interações passado- 

-presente; as interações sociais no compartilhamento das memórias; as vivências compartilhadas 

nas interações geracionais; as interações holocármicas. 
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Crescendologia: o crescendo memória individual–memória coletiva; o crescendo me-

mória oral–memória escrita; o crescendo bardo-escriba; o crescendo divinização-laicização da 

memória; o crescendo reparatório pária–herói nacional; o crescendo bagagem mnemônica–au-

mento da maturidade.  

Trinomiologia: o trinômio abandonar retroposturas–assumir neoposturas–fixar orto-

posturas. 

Polinomiologia: o polinômio escutar-associar-guardar-difundir. 

Antagonismologia: o antagonismo recordar / esquecer; o antagonismo olvido / reme-

moração; a antagonismo reconstrução generativa / memorização mecânica; o antagonismo enco-

brir / revelar; o antagonismo história / memória; o antagonismo fidelização / traição; o antago-

nismo autorretrocognição / nódulo holomnemônico. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais acumular conhecimentos pretéritos mais 

capacidade de prever o futuro. 

Politicologia: a ausência de democracia. 

Legislogia: as leis consuetudinárias dos povos antigos; a lei do mais forte, proveniente 

de povos guerreiros; as leis de hospitalidade; a lei do patrimônio mnemônico autorizada; a lei da 

conservação dos patrimônios culturais; as leis memoriais; a lei do maior esforço aplicada à ma-

nutenção de bons hábitos mnemônicos. 

Filiologia: a mnemofilia; a sociofilia; a exemplofilia; a cognofilia; a parassociofilia;  

a neossinapsofilia; a ausência da grafofilia. 

Fobiologia: a evitação da mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da amnésia. 

Maniologia: a lalomania (verborragia) na transmissão de conhecimentos; a nostomania. 

Mitologia: o mito de Mnemosine, deusa mitológica da memória; os mitos de origem;  

os mitogramas; o mito de mnemon; o mito da existência de verdades absolutas; o mito de a escri-

ta causar o enfraquecimento da memória.  

Holotecologia: a socioteca; a coloquioteca; a evolucioteca; a recexoteca; a exemploteca; 

a cognoteca; a verbacioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Autorretrocessologia; a Anacronis-

mologia; a Arcaisticologia; a Grupocarmologia; a Intercomunicologia; a Didaticologia; a Inventa-

riologia; a Instintologia; a Passadologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bardo; o druida; os senhores da memória e do esquecimento; o histo-

riador; o historiógrafo; o arquivista; o escriba; o memorialista; o depoente; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; 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 ide-

ológico; 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 historiadora; a historiógrafa; a arquivista; a escriba; a memorialista;  

a depoente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completis-

ta; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; 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 
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existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemotechnicus; o Homo 

sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens temporalis; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

memorator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bardo novato = o aprendiz, conservando e utilizando as próprias lem-

branças; bardo veterano = o experiente, dominando as responsabilidades educacionais e legais.  

 

Culturologia: a cultura céltica; a cultura religiosa e mágica dos antigos irlandeses;  

a cultura de La Tène; a cultura de Hallstatt; a cultura guerreira; a cultura grupal; a cultura bár-

bara; os megaidiotismos culturais. 

 

Curiosologia. Segundo a Onomasticologia, vale lembrar o fato histórico de o grande po-

eta da língua inglesa e dramaturgo William Shakespeare (1564–1616) ser chamado frequentemen-

te de O Bardo de Avon ou simplesmente O Bardo. 

 

Historiografologia. Na cultura celta, a figura do bardo passava por intensas e continua-

das instruções sobre a criação do Universo, as leis da Natureza, os segredos da Medicina, da As-

tronomia, da magia e tinha a atribuição de memorizar cerca de 20.000 versos ou poesias sagradas 

druídicas, cujo principal objetivo era transmitir aos pares as tradições, ensinamentos criando coe-

são grupal a partir da construção da identidade coletiva. 

Agrafologia. Nas sociedades ágrafas, a forma de manter a memória viva é o cultivo do 

hábito de transmiti-la de maneira oral com regularidade às diferentes gerações, por isso a valori-

zação de técnicas mnemônicas capazes de manter a perenidade da História Grupal.   

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 tipos de papéis sociais de-

sempenhados ao longo do tempo, por especialistas em memória ou guardiões dos acontecimentos 

memoráveis responsáveis em manter a coesão do grupo:  

01.  Adivinho (áugure, sacerdote masculino). 

02.  Aedo. 

03.  Bufão. 

04.  Chefe dos clãs. 

05.  Genealogista. 

06.  Guardião dos códigos reais.  

07.  Historiador da corte. 

08.  Menestrel. 

09.  Poeta. 

10.  Sacerdote. 

11.  Sibila. 

12.  Tradicionalista. 

13.  Trovador. 

14.  Vate. 

15.  Xamã.  
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Instrumentos. Nas sociedades sem escrita existiam diferentes formas e / ou instrumen-

tos mnemônicos utilizados para registrar informações, ao modo dos 4, listados na ordem alfabé-

tica: 

1.  Entalhes regulares: método utilizado pelos povos antigos para demarcar trajetos.  

2.  Mito: técnica utilizada na Antiguidade para narrar histórias e ensinar valores comuns, 

dando sentido ou explicações à existência.  

3.  Quipo: técnica utilizada pelos incas, principalmente no período pré-colombiano, para 

registrar numericamente a população, ao modo de censo.  

4.  Tatuagens (autografia cutânea): técnica tribal de registrar informações, eventos e / ou 

feitos no próprio corpo.  

 

Memória. A memória é construída socialmente a partir de referenciais, valores, crenças 

e mundividência compartilhada. Torna-se parcial e constantemente transformada e ressignificada 

conforme os interesses e utilidades no presente.  

Disputas. O compartilhamento do passado em comum contribui na construção da iden-

tidade grupal vincando posturas, comportamentos, valores e tradições, por isso não raro disputas 

sobre qual passado exumar, ressaltar, relembrar são constantes em diversas sociedades.  

Historiografia. Atinente à Reciclologia, chega o período no qual a consciência compre-

ende a importância do registro gráfico das ações pretéritas, oportunizando fontes preciosas para 

o estudo e pesquisa das manifestações humanas, tornando-se indispensável suporte mnemônico 

de qualquer cultura. Acrescenta-se o fato de a cultura céltica ter alcançado os tempos atuais gra-

ças aos registros dos escritores antigos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bardo, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

03.  História  oral:  Historiografologia;  Neutro. 

04.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Megacontecimento  histórico:  Historiologia;  Neutro. 

06.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

08.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

10.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

11.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

12.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  mnemônica:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Testemunho:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

OS  BARDOS  REPRESENTARAM,  NA  ANTIGUIDADE,  CÁP-
SULA  MNEMÔNICA  E  INSTRUMENTO  PRIVILEGIADO  PARA  

CRIAR  COESÃO  GRUPAL  E  SENSO  DE  PERTENCIMENTO,  
ESSENCIAIS  NA  MONUMENTALIZAÇÃO  PASSADOLÓGICA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as histórias transmitidas pelos antepas-

sados? Já ultrapassou a barreira agráfica?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Green, Miranda J.; The World of the Druids; 192 p.; 10 caps.; 1 cronologia; 2 diagramas; 144 fotos; 141 

ilus.; 3 mapas; 1 minibiografia; 2 suplementos; 110 refs.; alf.; 25 x 19,5 cm; enc.; sob.; Thames and Hunson; New York; 
1997; páginas 124 a 129. 

2.  Halbwachs, Maurice; A Memória Coletiva (la Mémoire Collective); trad. Beatriz Sidou; 222 p.; 4 caps.; 

1 anexo; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; 8a reimp.; Centauro; São Paulo, SP; 2015; páginas 29 a 70.   
3.  Haywood, John; Os Celtas: Da Idade do Bronze aos nossos Dias (The Celts – Bronze Age to New Age); 

revisor Luís Milheiro; trad. Susana Costa Freitas; 284 p.; 16 caps.; 16 citações; 24 fotos; 2 ilus.; 5 mapas; 81 refs.; alf.; 24 

x 16 cm; enc.; sob.; Edições 70; Lisboa, Portugal; 2009; páginas 16 a 100.  
4.  Le Goff, Jacques; História e Memória; 542 p.; 11 caps.; 704 refs.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Unicamp; Campi- 

nas, SP; 2003; páginas 419 a 476.  

5.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 

lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 
páginas 1.069 e 1073. 

 

M. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4583 

B A R R E I R A    T E Ó R I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A barreira teórica é o 1% da teoria, dentro da teática, quando monopoliza-

dor do microuniverso consciencial, atuando como embaraço e travão contra os 99% da autovivên-

cia, condição inconveniente a ser rompida por deliberação da própria conscin, sob as peias da teo-

ria, completamente inativa ante a praticidade das próprias cognições ou a concretização das pró-

prias ideias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo barreira é de base pré-romana provinda do idioma Gaulês, barro, 

―extremidade‖, representada no idioma Latim Vulgar, barra, ―travessa; tranca de fechar porta‖. 

Surgiu no Século XII. O vocábulo teórico procede do idioma Grego, theorikós, ―teórico; relativo 

às teorias‖, sob influência do idioma Francês, théorique. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Obstrução teórica. 2.  Impedimento da teoria. 3.  Autoinibição prag-

mática. 

Neologia. As 4 expressões compostas barreira teórica, minibarreira teórica, maxibar-

reira teórica e megabarreira teórica são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Teaticidade. 2.  Desobstrução teórica. 

Estrangeirismologia: o strong profile vocal; o hollow profile manual. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades intelectuais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem bar-

reiras intraconscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes restringidores; a falta dos autopensenes libertários; os 

ociopensenes; os hedonopensenes; a grafopensenidade mutilada. 

 

Fatologia: a ausência do pragmatismo; o esquecimento da teática; o empecilho à efetivi-

dade da realização prática; a dificuldade da mobilidade pessoal; a ausência do ato de arregaçar as 

mangas da camisa e pôr as mãos na massa; os sapatos de saltos altos; a distância da massa huma-

na impensante; a semiorganização existencial; a autassedialidade; a autodesorganização; a mes-

méxis; o acriticismo; a diferença entre voluntariado teórico e voluntariado prático; as autoomis-

sões deficitárias; a autoinsegurança; o megaconhecimento estéril; os braços cruzados ociosos;  

a intencionalidade ambígua; a teoria na prática pode mudar; os fatos orientam as pesquisas; o va-

rejismo consciencial; a apatia; a alienação; a barreira teórica na meia-idade; a perda de oportuni-

dades evolutivas; a solução pelo deslanche da autovivência. 

 

Parafatologia: o emprego abusivo do laringochacra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a barreira teórica; a teoria transformada em torre de marfim; a teoria-lí-

der da Conscienciologia (neoparadigma). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: a falta de descruzar os braços; a falta da autotranspiração; a falta do tra-

balho de campo; a falta do sinergismo cognitivo; a falta de aplicação do autoconhecimento;  

a falta da autodecisão prática; a falta da acabativa na vida intelectual. 

Binomiologia: o binômio conhecimento superficial–desinformação. 
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Trinomiologia: o trinômio proposta-processamento-produto; o trinômio teática-confor- 

-verbação. 

Antagonismologia: o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito;  

o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo sabido tido por idiota / idiota tido por 

sabido. 

Paradoxologia. Segundo a Holomaturologia, é paradoxal, e até surrealista, apenas o 1% 

da teoria ser tão relevante e atuar ao ponto de travar a autoconsciência. Contudo, contra fatos não 

se deve questionar a realidade. Isso ocorre e o mais inteligente é ser combatido. 

Politicologia: a cognocracia. 

Filiologia: a teoricofilia. 

Fobiologia: a praticofobia; a decidofobia; a heterocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a experimentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Experimentologia; a Men-

talsomatologia; a Proexologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Verbaciologia; a Temperamentolo-

gia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa decidofóbica ante a prática da vida; a conscin fissurada no mental-

soma; a personalidade teoricona; a intelligentsia manca; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o compassageiro evolutivo; o minidissi-

dente ideológico; o pré-serenão vulgar; o varejista consciencial; o homem pontificador; o scholar; 

o ph.Deus; o filósofo teoricão; o profissional teoricão. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a compassageira evolutiva; a minidissidente 

ideológica; a pré-serenona vulgar; a varejista consciencial; a mulher pontificadora; a scholar;  

a ph.Diva; a ph.Deusa; a filósofa teoricona; a profissional teoricona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibarreira teórica = a da conscin ciente e desejosa de agir, mas incapaz 

de abraçar de vez a prática do voluntariado assistencial; maxibarreira teórica = a da conscin leito-

ra voraz vivendo sem compor algum livro pessoal publicado em favor do esclarecimento de to-

dos; megabarreira teórica = a da conscin intermissivista inteiramente autoconsciente da própria 

proéxis, contudo sem executar nem os primeiros passos para o empreendimento. 

 

Culturologia: a megacultura inútil. 

Confortologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, o perfil do teoricão, homem ou 

mulher, em geral é a conscin bem articulada quanto ao laringochacra, mas empregando o mínimo 

de psicomotricidade, acomodada na zona de conforto pessoal ou possuída pela interiorose irra-

cional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a barreira teórica, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 
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2.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

4.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

5.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

6.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

A  BARREIRA  TEÓRICA  NÃO  ULTRAPASSADA  NO  MI-
CROUNIVERSO  CONSCIENCIAL  SE  INSERE  ENTRE  OS  FA-
TORES  MAIS  COMUNS  ENCONTRADOS  NAS  VIDAS  INTRA-

FÍSICAS  DOS  INCOMPLETISTAS  HOMENS  E  MULHERES. 
 

Questionologia. Você já rompeu a barreira teórica na própria vida? Como fez isso? 
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B A R R I G A - D E - AL U G U E L  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A barriga-de-aluguel é o ato de determinada mulher alugar, sob pagamen-

to, o próprio útero para a procriação de filho a ser entregue a outra mulher, emprestando o ginos-

soma para gerar o bebê, ou até gêmeos, para a mulher pagadora ou o casal impedido biologica-

mente de procriar e ter filhos diretos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo barriga é variação vulgar do vocábulo barrica, procedente do idio-

ma Francês, barrique, ―barrica‖, e este provavelmente do idioma Gaulês, barrica. Surgiu no Sé-

culo XIV. A palavra aluguel é de origem duvidosa, possivelmente derivada do termo alugar, sob 

influência de alquiel, alquier, alquilé e alquiler, todos provenientes do idioma Árabe, al-kira, 

―aluguel; penhor; salário; carga de mula‖. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 01.  Aluguel do útero. 02.  Empréstimo de útero. 03.  Mãe-de-aluguel.  

04.  Maternidade emprestada.  05.  Gravidez por substituição; vendagem da gestação humana.  

06.  Prostituição uterina. 07.  Antifuncionalidade ginossomática. 08.  Autotomia. 09.  Antiergono-

mia. 10.  Anticosmoética Ginossomática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo barriga: 

barriga-branca; barriga-cabeluda; barrigada; barriga-d‟água; barriga-de-aluguel; barriga-de- 

-samburá; barrigal; barriga-listada; barrigana; barriganha; barrigatintim; barriga-verde; bar-

rigona; barriguda; barriguda-de-espinho; barrigudinho; barrigudinho-pintado; barrigudo; bar-

rigudo-cinzento; barrigudo-pardo; barrigueira; barriguilha. 

Eufemismologia. O eufemismo mais recente (Ano-base: 2001) é chamar a reprodutora 

da barriga-de-aluguel de mãe-suplente. 

Neologia. A expressão composta barriga-de-aluguel é neologismo forjado popularmente 

no universo da Bioética, a partir de 1990. As duas expressões compostas barriga-de-aluguel pes-

soal e barriga-de-aluguel grupal são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Gestação humana própria.  2.  Gestação tradicional. 3.  Bebê de pro-

veta. 4.  Correção cosmoética. 5.  Autodiscernimento evolutivo. 6.  Fisiologia Humana. 

Estrangeirismologia: o movimento childfree; o nonsense regressivo; a surrogate mo-

therhood; o gay baby boom. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; os esquizopensenes; a esquizopen-

senidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os tec-

nopensenes; a tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a barriga-de-aluguel; a maternidade lacrimogênica; o empréstimo temporário 

do útero; o negócio da maternidade; a comercialização da gestação; o útero prostituído; o contrato 

de locação somática; as discussões sobre os direitos de maternidade; os novos modelos familiares; 

a autoperpetuação genética literalmente a qualquer custo; o filho como extensão do próprio ego; 

os júniores; os filhos; os II; os III; o saudosismo do feudalismo; o mercenarismo; a indústria da 

gestação; o autocanibalismo; as tolices aéticas; as absurdidades morais; a inconsciência dos limi-

tes; o antidiscernimento; as aberrações; os amores errados; a animalização; a falta de Higiene 

Consciencial; as autofrustrações. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossomático mãe-filho. 

Principiologia: o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as 

técnicas de reprodução assistida; as técnicas de fertilização in vitro. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Biotecnologistas; o Colégio Invisível dos Gineco-

logistas. 

Efeitologia: o efeito da sublucidez temporária da condição da maternidade; os efeitos 

das expectativas frustradas; os efeitos dos avanços científicos nos modelos familiares. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo patológico das imaturidades consecutivas. 

Enumerologia: o estigma ginossomático; o estigma grupocármico; o estigma interpri-

sional; o estigma bioético; o estigma evolutivo; o estigma animalizante; o estigma paragenético. 

Binomiologia: o binômio gescon–antimaternidade cosmoética; o binômio apego-desa-

pego. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação antimaternidade sa-

dia–antipaternidade sadia; a interação maternidade-paternidade. 

Crescendologia: o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo Bioética-Cos-

moética. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio (trio) mãe genética– 

–gestante–feto; o trinômio mãe genética (dona do óvulo)–mãe biológica (gestante fisiológica)– 

–mãe adotiva (criadora educadora); o trinômio filiação genética–filiação somática–filiação afe-

tiva. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo prole somática 

/ prole mentalsomática; o antagonismo adoção / gestação substituta; o antagonismo gescon 

/ gessom. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: as leis da Bioética; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a maternofilia; a paternofilia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ninho vazio. 

Mitologia: a autossuperação do mito da maternidade; a anulação do mito do amor ma-

terno. 

Holotecologia: a evolucioteca; a biologicoteca; a ginoteca; a ressomatoteca; a conscien-

ciometroteca; a absurdoteca; a bizarroteca; a abstrusoteca; a idiotismoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Ginossomatologia; a Intrafisicologia; a Bioé-

tica; a Biologia; a Biotecnologia; a Ressomatologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia;  

a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os guias desorientadores. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a gestante profissional; as mulheres desorienta-

doras; a mãe genética; a mãe locadora; a mãe locatária; a mãe-de-aluguel; a mãe de substituição; 

a mãe hospedeira; a mãe temporária; a mãe jurídica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antimaternus; o Homo sapiens animalis; o Homo sa-

piens autophagus; o Homo sapiens venterlocator; o Homo sapiens eunuchus; o Homo sapiens 

stigmaticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens amoralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: barriga-de-aluguel pessoal = a referente apenas à determinada mulher 

vendedora de útero; barriga-de-aluguel grupal = quando envolve várias mulheres vendedoras de 

úteros ao mesmo tempo. 

 

Culturologia: a cultura da Biotecnologia; a cultura do capitalismo selvagem; os idiotis-

mos culturais. 

Superlativo. O superlativo de barriga-de-aluguel seria barrigão-de-aluguel, ou seja, 

quando a gestante está esperando gêmeos ou trigêmeos. 

Inautenticidade. O aspecto de inautenticidade da condição da barriga-de-aluguel, quer 

para a mulher alugando o próprio útero, quer para a outra promovendo financeiramente o aluguel, 

pode trazer, mais tarde, a condição de insatisfação e até de autoculpa indefensável perante o novo 

rebento trazido à vida humana. 

Complexidade. Sob a ótica da Cosmoeticologia, a condição do aluguel do útero para  

a procriação de produto humano alheio, objetivando o comércio do próprio soma, é caso contro-

vertível e complexo, devendo sempre ser analisado de per si. 

Antifisiologia. Consoante a Evoluciologia, toda atitude antifisiológica acarreta conse-

quências anormais trazendo anomalias à realidade biológica dos órgãos, sistemas e do desfrute do 

soma. 

 

Anomalias. No caso dos homossexuais buscando ter filhos em barrigas-de-aluguel, as 

anomalias recebem o impacto de múltiplas anormalidades ou, no mínimo, destas 3, listadas na or-

dem funcional: 

1.  Sexo. O sexo dos pais. 

2.  Útero. O útero da gestação. 

3.  Sociabilidade. A condição social da criança gerada. 

 

Interprisiologia. De acordo com a Grupocarmologia, o ato do aluguel do útero envolve, 

inevitavelmente, a condição maior ou menor, com agravantes ou atenuantes conforme o caso, da 

interprisão grupocármica, tendo em vista os interesses das conscins envolvidas e o mercantilismo 

inevitável, inerente ao processo. 

Mercantilismo. Dentro da Intrafisicologia, a difícil situação financeira levava as pessoas 

da mesma família, 4 mulheres, por exemplo, no Paraná, Brasil (março de 2000), a alugar as barri-

gas como forma de ganhar dinheiro. O projeto envolvia duas irmãs e duas sobrinhas, no caso,  

também irmãs. Todas tinham filhos, estavam separadas dos pais das crianças e desempregadas. 

Pretendiam esconder a gravidez da família, amigos e vizinhos. Queriam viajar ou afastar-se do 

bairro onde moravam em Curitiba. 

Antimaternidade. Segundo as jovens, ninguém conseguiria, através do trabalho, 20 mil 

reais, o preço estipulado para o aluguel da barriga, em 9 meses. Certa candidata não queria ver  

o futuro bebê. Este é aspecto brutal de manifestação da condição da antimaternidade patológica. 

Procriação. Neste ponto, em função do mercantilismo, as fêmeas humanas reprodutoras 

ultrapassam patologicamente as fêmeas subumanas reprodutoras. 
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Assediologia. Pelo universo da Ressomatologia, a condição da barriga-de-aluguel mere-

ce sérias reflexões tendo em vista as assedialidades interconscienciais grupais e a consequente in-

terprisão grupocármica. 

Ginossomatologia. Consoante a Somatologia, a mulher, ao emprestar a outra o próprio 

aparelho reprodutor, tão somente por dinheiro, ainda não ajustou o ponteiro consciencial pessoal 

ao ginossoma, o corpo humano mais evoluído da Humanidade Terrestre. 

Animalidade. Quem se presta à condição de barriga-de-aluguel expressa indiscutivel-

mente o estado ainda precário do Homo animalis, na qualificação feminina, ou de fêmea, no mais 

alto grau. 

Confor. A condição da barriga-de-aluguel altera a forma do ginossoma da mulher, no 

entanto, quanto ao ato em si, o conteúdo é o relevante em função das consequências evolutivas 

variadas e sérias para o futuro imediato. 

Inautenticidade. Até qual nível a condição da barriga-de-aluguel gera a condição de 

inautenticidade para a mãe geradora do óvulo? Gerar o óvulo não há muita interferência da cons-

ciência da mulher, gestar o filho é outro caso bem mais complexo. 

Problema. A condição da barriga-de-aluguel frequentemente cria problemas, inclusive 

acirradas polêmicas, qual já ocorreram no Brasil e na Itália, não somente quanto à ética do ato, 

em si, como também entre as duas mulheres envolvidas na situação, a compradora e a vendedora. 

Realização. A condição da barriga-de-aluguel jamais será ideal, pois é antifisiológica, 

mero arremedo da Natureza para duas mulheres se sentirem realizadas de modo precário e arti-

ficial. 

Casuística. A casuística das negociações da condição da barriga-de-aluguel alcança ex-

pressivo número estatístico (Ano-base: 2000), apontando e acumulando alegrias e decepções para 

legiões de mulheres. Tal fato recomenda às futuras candidatas a este estado materno-mercantilista 

a refletir seriamente sobre as vantagens e desvantagens econômico-financeiras, sociais, cosmoéti-

cas e evolutivas. 

Historiografia. À luz da Conscienciometrologia, a história da condição da barriga-de- 

-aluguel é das mais recentes entre todas as ocorrências da Biotecnologia, mas já fornece subsídios 

ponderáveis para se averiguar e aquilatar o nível de arrojo, euforia e decepção as quais as pessoas 

estão sujeitas. 

Artificialismo. A condição da barriga-de-aluguel cria, inevitavelmente, madrastas ou 

mães postiças, artificiais, protéticas. Neste caso surrealista, a rigor, o filho é a pessoa legítima  

e a mãe é a pessoa ilegítima. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a barriga-de-aluguel, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

03.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

04.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

06.  Antifisiologia  Humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

07.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

09.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

10.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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A  SÉRIA  QUESTÃO  DA  BARRIGA-DE-ALUGUEL  ENVOLVE  

CONDIÇÕES  CONSCIENCIAIS  COMPLEXAS  NAS  ÁREAS 
DA  COSMOETICOLOGIA,  BIOLOGIA  HUMANA,  BIO-

TECNOLOGIA,  EVOLUCIOLOGIA  E  INTERPRISIOLOGIA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as questões cosmoéticas e biotec-

nológicas da barriga-de-aluguel? Já esteve pesquisando tal problema? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Barriga de Aluguel. Título Original: Moment of Truth: A Child Too Many. País: EUA. Data: 1993. Dura-

ção: 120 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Jorge Montesi. Elenco: Michele Greene; Conor 
O’Farrell; Stephen Macht; & Nancy Stafford. Produção: Lawrence Horowitz; & Michael G. Larkin. Roteiro: Jayne Mar-

tin. Música: Bruce Babcock. Companhia: O’Hara-Horowitz Productions. Outros dados: Filme produzido para TV e ba-

seado em fatos. Sinopse: Mãe de 3 crianças aceita servir de barriga de aluguel para casal impedido biologicamente de ter 
filhos. O conflito surge quando a mulher dá à luz gêmeos. O casal só quer 1 filho, e a mulher não aceita a separação, le-

vando o caso para a justiça. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Barbas, Stela; Barriga de Aluguer: Vazio Legislativo (Gestação Uterina para Outrem); Reportagem; Diá-
rio de Notícias; Tabloide; Ano 137; N. 48.264; Seção: Falar Direito; 1 enu.; 1 foto; Lisboa, Portugal; 14.05.01; página 19. 

02. Bittencourt, Eliane; & Cano, Sabrina; & Margarido, Orlando; Cães e Barriga de Aluguel (Cinema); Re-

portagem; Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano LXXX; N. 22.052; Seção: Roteiro Cultural; 1 foto; São Paulo, SP; 
30.03-01.04.01; página 10. 

03. Bruni, Frank; Gays Americanos têm Filhos em Barriga de Aluguel; O Globo; Jornal; Diário; Seção:  

O Mundo; Rio de Janeiro, RJ; 05.07.98; página 50. 
04. Daher, Daniella; Barriga de Aluguel Grátis (Método de Fertilização oferecido na Rede Pública por Hos-

pital Universitário, Ribeirão Preto, SP); O Dia; Jornal; Ano 50; N. 17.709; Seção: Ciência e Saúde; 1 gráf.; 1 ilus.; Rio de 

Janeiro, RJ; 10.12.2000; página 31. 
05. Globo; Redação; Casal quer Neto de Filho que morreu há Um Ano (Amostra de Esperma & Mãe de 

Aluguel); Jornal; Diário; Seção: Ciência e Vida; Rio de Janeiro, RJ; 21.12.99; página 44. 

06. Globo; Redação; França quer Acabar com o “Aluguel de Úteros”; Jornal; Diário; Seção: O Mundo; Rio 
de Janeiro, RJ; 22.10.83; página 15. 

07. Globo; Redação; Polêmica leva Itália a Proibir Solteiras de Alugar Barriga; Jornal; Diário; Seção:  

O Mundo; Rio de Janeiro, RJ; 25.10.97; página 38. 
08. Javorski, Jorge; & Hauptmann, Claudemir; Mulher “aluga” Barriga e cria Polêmica (Cascavel, PR, 

Preço: 20 Mil Reais); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Seção: Estadual; 3 ilus.; Curitiba, PR; 20.01.2000; página 15. 

09. Klenk, Lenise Aubrift; Quatro Mulheres da Mesma Família querem Alugar Barriga (Preço pelo ―Servi-
ço‖: R$ 20 Mil); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.723; Seção: Curitiba; 4 ilus.; Curitiba, PR; 24.03.2000; 

página 3. 

10. Mattos, Simone; Crise faz Aluguel de Barriga Virar Moda; Folha do Paraná; Jornal; Diário; Ano 51;  
N. 14.720; Caderno: Cidades; 1 ilus.; Londrina, PR; 29.02.2000; página 4. 

11. Rodrigues, Alan; & Rabelo, Carina; Gravidez.com, o Comércio de Útero na Internet; IstoÉ; Revista; 

Semanário; Ano 32; N. 1063; Seção: Comportamento; 3 estatísticas; 1 fichário; 6 fotos; 3 ilus.; 2 numeralhas; 1 website; 
São Paulo, SP; 27.05.09; páginas 68 a 72. 

12. Segatto, Cristiane; Adeodato, Sergio; & Pontual, Jorge; Os Filhos de Contrato (Quíntuplos de Proveta); 

Época; Revista; Semanário; Seção: Ciência e Tecnologia; 1 enu.; 3 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 21.06.99; páginas 92 e 93. 
13. Semanario de lo Insolito; Redação; Renta su Vientre y ha tenido Seis Niños para Otras!; Revista; Ano 

VII; N. 361; 2 ilus.; México, DF; Janeiro, 1999; página 2. 

14. Veja; Redação; Órfã de Ninguém (Filha de Tubo de Ensaio); Revista; Semanário; Ed. 1.532; Ano 31;  
N. 5; Seção: Ética; 2 ilus.; São Paulo, SP; 04.02.98; página 56. 

15. Vendrame, Sônia Inês; Dona de Casa decide Alugar Barriga para Aumentar Renda (Dois Vizinhos, PR; 

Preço: 25 Mil Reais); A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diário; Ano 11; N. 3.433; Seção: Geral: Foz do Iguaçu, PR; 
09.03.2000; página 6. 

16. Webster’s; Editora; Webster’s New Universal Unabridged Dictionary (Surrogate Mother); XXVI + 2.230 

p.; 2.000 ilus.; 300.000 verbetes; 28 x 21,5 x 8,5 cm; enc.; sob.; Barnes & Noble; New York, NY; 1996; página 1916. 
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B A S B A Q U I C E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A basbaquice é ato, dito ou procedimento próprio de basbaque, o simpló-

rio, o ingênuo, o tolo, ou quem se admira ou se espanta com coisas triviais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo basbaquice é de origem incerta, podendo estar relacionado com  

a forma embasbacar, conexa ao idioma Castelhano, babieca, ―bobo; tolo‖, ou ao idioma Latim, 

batare, ―abrir os lábios, e por metáfora, ficar boquiaberto‖. A palavra basbaque surgiu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Basbacaria; basbaqueira; basbaquismo. 02.  Simploriedade. 03.  Bo-

bajada; boboquice; idiotice; tolice. 04.  Irresolução. 05.  Idolopatia. 06.  Antidiscernimento.  

07.  Autodesorganização comportamental. 08.  Autodesorientação. 09.  Inconsciência cosmoética. 

10.  Autassédio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo basbaque: 

abasbacação; abasbacada; abasbacado; abasbacamento; abasbacar; abasbacável; basbacaria; 

basbaquear; basbaqueira; basbaqueiro; basbaquice; basbaquismo; embasbacação; embasbaca-

da; embasbacado; embasbacamento; embasbacante; embasbacar; embasbacável; megabasba-

quice; minibasbaquice. 

Neologia. Os 2 vocábulos minibasbaquice e megabasbaquice são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Desdramatização lógica. 02.  Antideificação. 03.  Antidolatria.  

04.  Autodiscernimento. 05.  Autorganização comportamental. 06.  Descrenciologia. 07.  Refuta-

ciologia. 08.  Autoconsciência cosmoética. 09.  Autolucidez evolutiva. 10.  Autodesperticidade. 

Estrangeirismologia: o hooligan; os Blogs. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às emoções na convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopensene da sa-

cristia; os sacropensenes; a sacropensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade. 

 

Fatologia: a basbaquice; as basbaquices subumanas do apedeutismo; a chucrice; a burri-

ce; o assombro-credulidade; a mitificação; a teosebia; o totemismo; o acriticismo; o carneirismo; 

a tietagem; o fã-clube; a infantilidade; as pieguices; as ridicularias; as vassalagens; a gurulatria;  

a veneração amaurótica; a surpresa; a distorção cognitiva; a perplexidade ante a verpon; o ato de 

arregalar os olhos; a boca aberta de espanto; os surtos de imaturidade; a calourice; a imaturidade 

consciencial; a inexperiência evolutiva; a genuflexão; a indústria da fé; os bentinhos; os amuletos; 

os talismãs; os pés-de-coelho; a angelolatria; a bovinolatria; o teofanatismo; a deificação; a dulia; 

a hiperdulia; a adoração humana consentida; a crise de idolatria; a idolopatia; a mediunolatria;  

a retórica mística piegas; os andores do santo de barro carregado por adultos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva. 

Tecnologia: a desatenção técnica. 
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Voluntariologia: o voluntariado belicista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes. 

Neossinapsologia: a não recuperação das neossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo patológico falha-fiasco-fracasso. 

Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio patológico 

superstições-apriorismos. 

Interaciologia: a interação preconceito-precipitação. 

Crescendologia: o crescendo emocional da formiga transformada em elefante. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo autodiscernimento / antidiscernimento; o antagonis-

mo visão / amaurose. 

Paradoxologia: o paradoxo da megainteligência com minifalhas. 

Politicologia: a idolocracia; a vulgocracia; a asnocracia; a genuflexocracia; a barbaro-

cracia; a teocracia; a clerocracia. 

Legislogia: a lei inconveniente do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a idolofilia; a mariofilia; a hagiofilia; a gurufilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal; a síndrome de Swedenborg; a síndrome da ec-

topia afetiva (SEA). 

Maniologia: a idolomania; a hagiomania; a religiomania. 

Mitologia: os mitos multimilenares. 

Holotecologia: a mitoteca; a antropoteca; a psicossomatoteca; a abstrusoteca; a fenome-

noteca; a idoloteca; a dogmaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Parapercepciologia; a So-

matologia; a Consciencioterapia; a Soteriologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Refu-

taciologia; a Autocriteriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin indecisa; a pessoa abobalhada. 

 

Masculinologia: o basbaque; o parvo; o pateta; o babaca; o pré-serenão vulgar; o papal-

vo; o simplório; o piegas; o indivíduo irresoluto; o cidadão atarantado; o fanático político; o mo-

narcólatra; o idólatra; o estafermo; o pai-mané; o papa-moscas; o perplexo; o tolo. 

 

Femininologia: a abasbacada; a pateta; a babaca; a pré-serenenona vulgar; a mulher 

assombrada; a simplória; a cidadã atarantada; a fanática política; a monarcólatra; a idólatra; a es-

taferma; a papa-moscas; a perplexa; a tola. 

 

Hominologia: o Homo idiota; o Homo cissator; o Homo sapiens perplexus; o Homo sa-

piens attonitus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens ilogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibasbaquice = a basbaquice do jovem adolescente, imaturo e ainda 

inconsciente dos fatos básicos da existência; megabasbaquice = a basbaquice da pessoa adulta, 

madura e supostamente consciente dos fatos básicos da existência. 
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Culturologia: a incultura do Ignorantismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a basbaquice, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  BASBAQUICE  PROLIFERA  COM  EXCESSOS  INIMAGI-
NÁVEIS  NA  ÁREA  DA  PARAPERCEPCIOLOGIA  EXIGINDO 

SEMPRE  MAIS  PONDERAÇÃO  E  A  AUTOCRÍTICA  RIGORO-
SA  DA  CONSCIENCIOCRÍTICA  E  DA  PROJECIOCRÍTICA. 

 

Questionologia. Com toda autocrítica, você, leitor ou leitora, ainda sofre de algum surto 

de basbaquice? Em quais circunstâncias? 
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B A S E    D A    CO N S C I E N C I O L O G I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A base da Conscienciologia é o conjunto dos princípios nos quais se assen-

ta o paradigma consciencial a partir da autoconscientização da multidimensionalidade da cons-

ciência do princípio da descrença. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo base deriva do idioma Latim, basis, ―base; raiz; sustentação; pe-

destal; peanha de estátua; base de coluna; base de triângulo‖, e este do idioma Grego, básis, ―pe-

destal; base‖. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, cons-

cientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O ele-

mento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Paradigma consciencial. 2.  Teoria-líder da consciência.  3.  Multidi-  

mensionalidade. 4.  Teaticologia Conscienciológica. 5.  Autovivência do princípio da descrença. 

6.  Valores da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas base da Conscienciologia, base da Conscienciolo-

gia Intrafísica e base da Conscienciologia Extrafísica são neologismos técnicos da Consciencio-

metrologia. 

Antonimologia: 1.  Paradigma fisicalista. 2.  Teoria-líder reducionista.  3.  Materialismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a base da Conscienciologia; a inteligência evolutiva (IE). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os Cursos Intermissivos (CIs); a paraprocedência extrafísica pes-

soal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria evolutiva da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas do parapsiquismo pessoal e grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio paradireito-paradever. 

Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma. 

Antagonismologia: o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica. 

Politicologia: a democracia da Interassistenciologia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a conscienciofilia. 
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Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a pesqui-

soteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Autevoluciolo-

gia; a Autexperimentologia; a Argumentologia; a Autodiscernimentologia; a Autocosmovisiolo-

gia; a Automaturologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoconscientialis;  

o Homo sapiens fundator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Ho-

mo sapiens evolutiens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: base da Conscienciologia Intrafísica = a Cosmoética Interassistencial vi-

vida no estado da vigília física vígil; base da Conscienciologia Extrafísica = a Cosmoética Inte-

rassistencial vivida no estado da conscin projetada. 

 

Culturologia: a cultura da holomaturidade consciencial evolutiva. 

Conceitos. À frente, veremos os conceitos introdutórios resumindo as perquirições bási-

cas e essenciais, inclusive desta Enciclopédia, quanto aos experimentos conscienciais e até mes-

mo as vivências projetivas lúcidas. 

Essência. Tendo em vista a Conscienciometrologia, o estudo da consciência na aborda-

gem integral, holossomática, multidimensional, bioenergética, projetiva, autoconsciente e cosmo-

ética, é a essência da Conscienciologia. 

Grupocarmologia. Consoante a Conviviologia, o estudo lógico da consciência, a base 

fundamental da Conscienciologia, elimina o gap e o conflito entre as gerações humanas, pois  

a evolução da consciência interessa a todo ser humano, independentemente da idade física, na 

qualidade de tema prioritário para os componentes do grupocarma. 

ECs. De acordo com a Cosmoeticologia, é prioritário vivermos com quem já entrosa as 

ECs à Cosmoética, condição fundamental dentro da vida consciencial. 
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EV.  O EV ou estado vibracional é o primeiro passo para o domínio das ECs. 

Existência. Considerando a Evoluciologia, todos evoluímos servindo, na existência ho-

lochacral, ou energossomática, neste Planeta. 

Pensene. Do ponto de vista da Holochacralogia, o pensene pode surgir carregado por  

1 dos 3 elementos indissociáveis, o pensamento, o sentimento ou a EC. 

Energossoma (ou Holochacra). O veículo específico da EC da conscin e da consciex tro-

posférica. 

Chave. A EC dinamiza a evolução no atual nível de discernimento multidimensional, ru-

mo à holomaturidade e à condição da desperticidade. 

Companhia. É mais inteligente preferirmos a companhia dos seres lúcidos – conscins 

ou consciexes – já dominadores das próprias ECs. 

Consciência. Observando a Holomaturologia, a consciência é realidade muito maior  

e mais poderosa quando comparada às energias conscienciais dentro das realidades da Conscien-

ciologia ou do Cosmos. 

Teaticologia. Na análise da Holossomatologia, o estudo teórico e prático (teático) de  

4 veículos conscienciais, o soma, o holochacra, o psicossoma e o mentalsoma, e as relações inter-

veiculares, é inarredável para o autoconhecimento. 

Manifestações da consciência: só se dão, invariavelmente, através de pensenes. 

Matéria: o soma é o produto secundário – matéria – da EC. 

Multidimensionalidade: em tese, é a mesma Projeciologia e Holossomatologia. 

Mutações: ao sermos conscin lúcida capaz de entrosar as ECs com a Cosmoética, dina-

mizamos as mutações na evolução pessoal e na evolução dos outros. 

 

Realidades. Pela Mentalsomatologia, há duas realidades quanto à Conscienciologia  

a fim de apreendermos melhor a própria existência lúcida: 

1.  Primeira realidade: a consciência não é o soma, ou corpo humano, biológico. 

2.  Segunda realidade: a consciência não é o holochacra, ou o corpo energético. 

 

Ene. No estudo da Pensenologia, a projetabilidade lúcida, hoje, ainda se assenta mais em 

pensenes carregados nas energias conscienciais, conceito básico para se entender a consciência. 

PL. Por meio da Projeciologia, a aplicação prática e vivenciada da Conscienciologia se 

faz melhor com a vivência da projetabilidade lúcida, a faculdade consciencial capaz de permitir  

à conscin sair para a Multidimensionalidade. 

PCs. As projeções conscienciais podem ser lúcidas, semilúcidas e inconscientes. 

Primárias. As PCs mais primárias da consciência intrafísica são as projeções das ECs. 

Intrafisicalidade. Diante da Somatologia, concluímos ser a existência intrafísica mera 

projeção energética mais prolongada, porém sempre efêmera, da consciex, ou consciência extrafí-

sica. 

Soma. O corpo humano é o veículo de manifestação mais rústico da conscin. 

 

Sutileza. A sutileza das bases da Conscienciologia está embutida no próprio paradigma 

consciencial, assentado na multidimensionalidade, e transcende as outras linhas do conhecimento, 

por exemplo, estas duas: 

1.  Somatologia. As Ciências convencionais em geral, demonstram a preocupação pre-

dominantemente com o soma, ou seja, antes de tudo pela matéria, produto secundário das ener-

gias conscienciais. 

2.  Psicossomatologia. As linhas de misticismo de todas as religiões ou da Teologia, 

sempre sectária, dogmática (não universalista) e não experimental (crença, fé, emocionalidade). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a base da Conscienciologia, indicados para a expansão 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  SERES  HUMANOS  DIVIDEM-SE  EM  DUAS  CATEGO-
RIAS:  QUEM  JÁ  DOMINA  COM  LUCIDEZ  AS  ENERGIAS  

CONSCIENCIAIS,  A  MINORIA  MAIS  RARA;  E  QUEM  AINDA  

NÃO  AS  DOMINAM,  A  MAIORIA  ABSOLUTA  CARENTE. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as bases técnicas e paratécnicas da 

Conscienciologia? Quais são para você os princípios conscienciológicos norteadores da auto-

proéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bartlett, Harriet M.; A Base do Serviço Social (The Common Base of Social Work Practice); int. Nadir Gouvêa 
Kfouri; trad. Margarida Luzzi Pizante Filha; XX + 290 p.; 11 caps.; 23 enus.; 3 gráfs.; 1 apênd.; 2a Ed.; 22 x 15,5 cm; br.; Livraria 

Pioneira Editora; São Paulo, SP; 1979; páginas 3 a 14. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); página 77. 
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B A S E    E X T R A F Í S I C A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A base extrafísica é a condição mais permanente e sólida da consciência, 

expressando a verdadeira realidade ou nível evolutivo pessoal, mesmo quando na condição tem-

porária de conscin. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo base deriva do idioma Latim, basis, ―base; raiz; sustentação; pe-

destal; peanha de estátua; base de coluna; base de triângulo‖, e este do idioma Grego, básis, ―pe-

destal; base‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo extra vem do mesmo idioma Latim, extra, ―na 

parte de fora; além de; por exceção‖. O vocábulo físico procede também do idioma Latim, phy-

sicus, e este do idioma Grego, physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Surgiu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Domicílio intermissivo. 2.  Parabase.  3.  Base avançada da Conscin. 

4.  Procedência extrafísica.  5.  Ofiex pessoal. 6.  Holopensene extrafísico. 

Neologia. As 3 expressões compostas base extrafísica, base extrafísica teórica e base 

extrafísica vivenciada são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Consciencialidade extrafísica energívora. 02.  Consciencialidade 

parapsicótica errante. 03.  Escola dos Cursos Intermissivos. 04.  Basecon. 05.  Base física.  

06.  Amparoporto; base intrafísica. 07.  Base humana. 08.  Domicílio pessoal. 09.  Residência hu-

mana; residência pessoal. 10.  Holopensene intrafísico. 

Estrangeirismologia: o Ofiexarium; o rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene paradoméstico; o vínculo 

pensênico. 

 

Fatologia: as ideias inatas; a programação existencial pessoal. 

 

Parafatologia: a base extrafísica; a paraprocedência; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL); 

a blindagem energética de ambientes extrafísicos; a Parageopolítica desassediadora; as Centrais 

Extrafísicas; a mudança evolutiva da base extrafísica do completista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência–grupo de consciências–ambiente comum;  

o sinergismo base intrafísica–base extrafísica. 

Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: o holopensene mantido refletindo o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da projetabilidade lúcida. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas projetivas conscienciais; as paratécni-

cas de segurança ambiental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico das retrocognições. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: os efeitos da base extrafísica da última intermissão na vida intrafísica atual. 

Neossinapsologia: as parassinapses com a recuperação dos cons magnos; as paraneos-

sinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo base intrafísica–base extrafísica. 

Enumerologia: a base energética; a base de sustentação; a base contínua; a base de 

operações; a base forte; a base avançada; a base parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição. 

Interaciologia: a interação amparando intrafísico–amparador extrafísico; a interação 

campo energético pessoal–campo energético grupal; a interação entre as formas holopensênicas 

individuais. 

Crescendologia: o crescendo base intrafísica–base extrafísica; o crescendo do acúmulo 

energético qualificando e potencializando o holopensene ambiental. 

Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin parapsíquica / conscin casca grossa; o an-

tagonismo comunex evoluída / Baratrosfera. 

Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a projeciofilia. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera. 

Holotecologia: a projecioteca; a ofiexoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Au-

todesassediologia; a Paraprofilaxiologia; a Homeostaticologia; a Energossomatologia; a Desper-

tologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; os colegas e as colegas do Curso Intermissivo pré-ressomático; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens des-

pertus; o Homo sapiens evolutiens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: base extrafísica teórica = a da conscin consciente da existência e neces-

sidade evolutiva de tal relevante condição evolutiva; base extrafísica vivenciada = a da conscin 

ofiexista em trabalho interassistencial permanente. 

 

Culturologia: a cultura da Extrafisicologia. 

Comunexologia. Consoante a Assistenciologia, a comunidade extrafísica onde iniciamos 

a assistência energética a alguma consciex, e quando de imediato muitas outras se acercam, inte-

ressadas ou carentes de maneira explícita, sem inibição, evidencia ser o ambiente socorrista, em 

geral paradistrito intermediário de socorro entre a dimensão paratroposférica e os ambientes de 

preparação para a ressoma. 

Autoproexologia. Pelos conceitos da Evoluciologia, a base extrafísica da consciência le-

va a conscin lúcida a não perder de vista a autoprocedência real – a dimensão ou comunidade ex-

trafísica –, enquanto desenvolve a consecução da própria proéxis, ainda mesmo aquela mais tra-

balhosa. 

Ofiexologia. De acordo com a Experimentologia, a maior prova da realidade da base ex-

trafísica para o praticante, homem ou mulher, da tenepes, é a existência e o funcionamento da 

ofiex pessoal. 

Parapercepciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, os seres subumanos ainda estão 

muito distantes do parapsiquismo mais avançado da multidimensionalidade. 

Bovinologia. A vaca, por exemplo, é, em geral, tranquila e naturalmente doadora. Contu-

do, não pressente o fato de, certo dia, tornar-se sapato. Os seres humanos não tem mais o direito 

de desfrutar dessa santa ignorância própria da vaca. 

Vinculologia. Considerando a Intermissiologia, a base extrafísica da consciência tem re-

lação íntima ou vínculo indescartável com os Cursos Intermissivos (CIs). 

Implicitação. A base extrafísica é condição subjetiva da consciência e, portanto, só a si 

mesma diz respeito, sendo, por isso, implícita. 

Qualidade. A qualidade consciencial da base extrafísica determina o nível evolutivo da 

consciência. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, a condição multidimensional da consciência 

intrafísica, quando conscienciológica, interassistencial, intermissivista, ofiexista, tem relação, no 

mínimo, com 7 parabases conscienciais (extrafísicas), aqui dispostas na ordem lógica de rele-

vância: 

1.  Oficina extrafísica: a ofiex pessoal. 

2.  Comunex da paraprocedência: a comunidade extrafísica pré-ressomática. 

3.  Centrais Extrafísicas: as matrizes interassistenciais dos assistentes. 

4.  Interlúdio: a comunex de reurbanização conexa à Conscienciologia. 

5.  Parapsicoteca: de determinada comunex afim ao intermissivista. 

6.  Comunexes em geral: as adstritas às tarefas da interassistencialidade. 

7.  Colégio Invisível dos Evoluciólogos: a Grupocarmologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a base extrafísica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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05.  Esquadrinhamento  paraprocedencial:  Paresquadriologia;  Neutro. 

06.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOLUCIDEZ  É  O  APANÁGIO  DO  NÍVEL  EVOLUTIVO  

ATUAL  DA  HUMANIDADE  NA  TERRA.  ENTENDER  TEATI-
CAMENTE  A  BASE  EXTRAFÍSICA  PESSOAL  É  ADENTRAR 

A  ESTRUTURA  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE). 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem alguma perspectiva quanto à própria base 

extrafísica interassistencial? Fundamentada em quais parâmetros? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-
ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); página 451. 
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B A S E    I N T R A F Í S I C A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A base intrafísica é o local seguro, escolhido pela conscin, para deixar tem-

porariamente o próprio corpo humano, inanimado, repousando ou de cérebro vazio, enquanto se 

projeta conscientemente para outras dimensões conscienciais fora do soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo base deriva do idioma Latim, basis, ―base; raiz; sustentação; pe-

destal; peanha de estátua; base de coluna; base de triângulo‖, e este do idioma Grego, básis, ―pe-

destal; base‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo intra vem do mesmo idioma Latim, intra, ―dentro 

de; no interior de; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente‖.  

O vocábulo físico procede também do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, 

―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Base física. 02.  Basecon; base consciencial. 03.  Base de lançamen-

to do soma; base projetiva; duplódromo. 04.  Amparoporto; recâmara. 05.  Câmara interior; câma-

ra reservada. 06.  Domicílio onde se dorme. 07.  Quarto oculto. 08.  Propugnáculo; sustentáculo. 

09.  Holopensene intrafísico. 10. Projeciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo base: basea-

da; baseado; baseamento; basear; Baseologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas base intrafísica, base intrafísica autoprojetiva  

e base intrafísica tenepessista são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 01.  Ciganaria. 02.  Nomadismo. 03.  Vida circense; vida errante.   

04.  Parquismo. 05.  Domicílio intermissivo. 06.  Parabase.  07.  Procedência extrafísica.   

08.  Bairro da Cognópolis; balneário bioenergético. 09.  Ofiex pessoal. 10.  Holopensene extrafí-

sico. 

Estrangeirismologia: o Projectarium; o rapport ambiental; o shelter; o Adminis-

trarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manutenção do soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal, doméstico, predisponente às tarefas parapsíquicas; 

o vinculopensene; a vinculopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a base intrafísica; o aconchego do lar; a sensação de sentir-se em casa; o fixa-

dor intrafísico; o local mais conhecido; a zona de conforto homeostático; o ninho familiar; o aber-

tismo consciencial; o acerto ambiental; o pião geográfico; a matriz geopolítica; o acerto grupocár-

mico; o acolhimento assistencial; o ambiente intrafísico sadio; a antidecolagem; o antiestigma 

ambiental; as aparelhagens; a arapuca energética; a biosfera; o bolsão conservantista; a disponibi-

lidade espacial; o encapsulamento doméstico; a Geografia Humana; a influência da vizinhança;  

o hábito antiprojetivo; a hipertermia; a reciclagem ambiental; as suntuosidades intrafísicas evitá-

veis; os tradicionalismos. 

 

Parafatologia: a base da autoprojetabilidade lúcida; a base intrafísica do tenepessismo 

pessoal; a assepsia energética do lar; a blindagem energética dos ambientes intrafísicos; a alcova 

blindada; a fôrma energética doméstica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a eliminação dos bagulhos energéticos; os locais de 

poder; a Geopolítica desassediadora. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência–grupo de consciências–ambiente comum;  

o sinergismo base intrafísica–base extrafísica. 

Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: o holopensene mantido refletindo o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da Paracerebrologia. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos da base intrafísica homeostática nos trabalhos da proéxis; os 

efeitos do ambiente conhecido sobre a força presencial. 

Neossinapsologia: os locais favorecedores da captação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo base intrafísica–base extrafísica. 

Enumerologia: o ato de viver abaluartado; o ato de viver arquisseguro; o ato de viver 

avalizado; o ato de viver fidejussório; o ato de viver inconcusso; o ato de viver obfirmado; o ato 

de viver warrantado. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica. 

Interaciologia: a interação campo energético pessoal–campo energético grupal; a inte-

ração entre as formas holopensênicas individuais. 

Crescendologia: o crescendo do acúmulo energético qualificando o holopensene pes-

soal e ambiental. 

Trinomiologia: o trinômio autocognição ambiental–domínio ambiental–segurança am-

biental. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalidade. 

Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo consciencial mínimo. 

Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do ninho vazio. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Vinculolo-

gia; a Grupocarmologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Ecologia; a Experimentologia; a Auto-

pesquisologia; a Mentalsomatologia. 

 

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; os compassageiros e compassageiras evolutivas sob o mesmo teto; a cons-

cin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o bionauta. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a bionauta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens intellegens; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens perquisi-

tor; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: base intrafísica autoprojetiva = a empregada pela conscin projetora para 

as práticas das projeções conscientes; base intrafísica tenepessista = a empregada pela conscin te-

nepessista para a vivência interassistencial da tenepes. 

 

Culturologia: a cultura da multidimensionalidade. 

 

Evitaciologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, o ideal é se evitar dentro da base in-

trafísica longa série de objetos inconvenientes ou bagulhos energéticos travadores da manutenção 

da homeostase no holopensene doméstico, por exemplo, estes 3, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Faca. 

2.  Martelo. 

3.  Revólver. 

 

Taxologia. As categorias de bases físicas, externas, para o(a) projetor(a) consciente va-

riam muito, podendo ser, por exemplo, iguais a algumas destas 6, aqui listadas na ordem fun-

cional: 

1.  Quarto: de dormir; a alcova energeticamente blindada; o amparoporto. 

2.  Projectarium: o local especializado, preparado para acolher o soma; Retrocognita-

rium, Precognitarium. 

3.  Biblioteca: pessoal; espaçosa. 

4.  Laboratório: pessoal. 

5.  Escritório: pessoal; espaçoso. 

6.  Sala de visitas: menos recomendável em função das características de praça pública, 

por onde circulam muitas pessoas. 

 

Autossegurança. A rigor, qualquer local humano ou domicílio intrafísico, quando segu-

ro e defensivo para o soma, pode servir e funcionar como base física para o projetor ou projetora. 

 

Instrumentologia. Eis, por exemplo, dentre outros, 14 móveis e instrumentos silencio-

sos, sem luzes intermitentes, listados em ordem alfabética, podendo ser, racionalmente, incluídos 

na base intrafísica: 

01.  Armário: embutido. 

02.  Barômetro: de parede. 

03.  Cadeira: confortável. 

04.  Condicionador de ar: silencioso, incluindo o aquecedor. 

05.  Cronômetro. 

06.  Desumidificador: portátil. 

07.  Gravador: portátil. 
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08.  Higrômetro: de parede. 

09.  Mesinha: de cabeceira. 

10.  Minilanterna: de cabeceira. 

11.  Poltrona: confortável. 

12.  Purificador de ar: ozonificador; para ser usado antes do experimento. 

13.  Relógio: digital; silencioso. 

14.  Termômetro: de parede. 

 

Personalidade. O conhecimento mais profundo das bases da Conscienciologia identifica 

com exatidão a personalidade do Homo conscientiologicus, ou seja, o Conscienciólogo, homem 

ou mulher. 

Explicitação. A base intrafísica é a condição objetiva da consciência em local material, 

humano, sendo, por isso, inteiramente explícita, ao contrário da base extrafísica. 

Confor. Na constituição da base intrafísica funcional, ao reverso dos objetivos usuais da 

Arquitetura Moderna, para determinada Escola, o mais relevante não é a forma do ambiente e dos  

objetos, e sim o conteúdo técnico do recheio decorativo em função das energias conscienciais 

(ECs) gravitantes e do duplo energético das coisas. 

Teaticologia. A base intrafísica mesmo feia ou pobre, mas funcionante, é melhor se 

comparada ao local suntuoso sem experimentos projetivos. Na teática, a teoria é de 1% e a autovi-

vência 99%. 

Problemática. A base intrafísica mal localizada, por exemplo, em bairro degradado ou 

junto a vizinhos barulhentos, será sempre problemática, pois não oferecerá segurança contra os 

assédios extrafísicos das consciexes energívoras inafastáveis da área. 

Hipótese. A hipótese pertinente de pesquisa ainda inédita (Ano-base: 2009): – Como 

funcionará o bionauta-projetor, autoconsciente, na base intrafísica, encerrado dentro do complexo 

de vidro e aço? 

 

Programa. O programa pertinente sobre a base intrafísica é fazer a exposição minuciosa 

da implantação da câmara técnica, através de etapas calculadas, podendo oferecer condições para 

se realizar 3 conquistas, nesta ordem natural dos acontecimentos: 

1. Projectarium. Fazer da base intrafísica, ou do domicílio, o projetarium moderno. 

2. Tenepessarium. Em seguida, instalar, ali, o local para as práticas pessoais, diárias, da 

tenepes. 

3. Ofiexarium. Por fim, alcançar a condição de praticante veterano da tenepes, em geral 

depois de duas décadas, dispondo da ofiex pessoal conectada ao próprio domicílio. 

 

Realização. A instalação da base intrafísica, lógica e funcional é sempre importante rea-

lização evolutiva, extremamente promissora para a conscin lúcida. 

Sepulturas. Legiões de conscins, infelizmente, ainda mantêm as próprias bases físicas 

iguais a sepulturas dos psicossomas. Na porta – no caso, lápide – dos quartos de dormir, deveria 

ser escrito: – ―Aqui jaz a conscin trancada, casca grossa, Fulana de Tal‖. 

 

Andarilhos. No âmbito da Conscienciocentrologia, o uso da base física regular não  

é acessível a qualquer profissional, por exemplo, listadas na ordem alfabética, estas 7 categorias 

de pessoas andarilhas vivendo impedidas, pelas próprias ocupações, de manterem domicílio fixo 

como base intrafísica permanente: 

1.  Artista: de circo, antigo saltimbanco. 

2.  Cigano: da minoria cultural. 

3.  Mascate: o vendedor andarilho. 

4.  Padre: cigano, da modernidade. 

5.  Parquista: o riponga; cidadão das ruas. 

6.  Profissional: o nômade de qualquer natureza. 

7.  Viajante: de trailer (motorhome). 
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Vinculologia. Como esclarece a Consciencioterapia, torna-se prejudicial ao conscienció-

logo(a), projetor(a), praticante da tenepes ou experimentador(a), permanecer tão somente na base 

intrafísica, imerso exclusivamente nas fontes da própria área de pesquisa, sem o contato estreito  

e frequente com a realidade terrestre, circundante, dentro da condição de alienação egoica. 

 

Alcova. Segundo a Experimentologia, a base física ideal, mais empregada internacional-

mente, é a alcova energeticamente blindada, o quarto silencioso onde se mantenha a porta trancada  

e as janelas cerradas durante o experimento, excluindo-se todo vestígio possível de subumanidade, 

objetivando-se a vivência temporária, mas lúcida, da extrafisicalidade, tendo em vista 11 fatos, aqui 

dispostos na ordem lógica: 

01.  Decoração. A cor azul predominante na decoração do quarto tem efeito sedativo 

sobre o sono do projetor ou projetora. 

02.  Tipos. Em tese, a rigor, qualquer local humano pode ser a base física para o projetor 

ou a projetora. 

03.  Leito. Para muitos experimentadores, o ideal é a cama de solteiro, 15 centímetros 

mais comprida em relação ao soma do projetor ou projetora. 

04.  Colchão. O colchão não deve ter molas, de preferência. Deve ser suficientemente 

largo para permitir os movimentos livres de quem se deita. 

05.  Lençóis. Os lençóis na base física devem estar limpos, frios e macios. Os lençóis de 

algodão são os mais aconselháveis, pois a textura natural gera menos eletricidade estática, favore-

cendo o sono natural de quem dorme. 

06.  Travesseiros. Os travesseiros precisam ser suficientes para manter a cabeça na mes-

ma posição horizontal dos ombros e da coluna vertebral. Verifica-se esse fato ficando-se de pé, de 

lado, e com o ombro encostado na parede. O espaço entre a cabeça e a parede corresponde à es-

pessura do travesseiro, quanto à média dos dormidores. 

07.  Laboratório. Em experimentos de laboratório, o projetor (ou projetora), colocado 

em decúbito dorsal, usa o travesseiro de espuma de borracha em forma de U, a fim de imobilizá- 

-lo e limitar-lhe as percepções auditivas. 

08.  Móveis. Além da cama, outros móveis podem ocupar o quarto-laboratório do proje-

tor ou projetora consciente: cadeira, poltrona, armário embutido, mesinha de cabeceira, e outros 

utensílios. 

09.  Instrumentos. Diversos instrumentos funcionam como opções, e chegam a ser usa-

dos no local da base física do(a) projetor(a) e, além dos listados atrás, em certos casos, é relevante 

manter a tomada de luz próxima, monitores e polígrafos diversos. 

10.  Ofiex. A base física do(a) projetor(a) atuante, veterano(a), engajado(a) na equipe 

assistencial físico-extrafísica, pode ser transformada em antecâmara da ofiex, ou oficina extrafísi-

ca de assistência interconsciencial e multidimensional. 

11.  Tenepes. A tarefa energética, pessoal e diária, ou a tenepes, é o recurso mantenedor 

do equilíbrio e da homogeneidade energética da ofiex. 

 

Espaço. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, como exemplos, na ordem alfabética, 3 cate-

gorias de espaço nas quais, embora pareçam (as aparências enganam), não representam a base 

intrafísica do(a) projetor(a) consciente ou do(a) praticante da tenepes, espaço muito sofisticado, 

importante e sério quanto à assistencialidade: 

1.  Cápsula. A cabine fria da astronave, embora a ocorrência das decolagens incessantes 

da conscin através do psicossoma. 

2.  Locutório. A cabine prosaica de telefone, embora as comunicações interconscien-

ciais intensas desenvolvidas ali. 

3.  Provador. A cabine ou o cubículo ordinário para experimentar roupas nas lojas co-

merciais, embora a mudança habitual de veículos – do soma ao mentalsoma – pelas quais passa  

a conscin nas descoincidências consecutivas. 
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Conservantismo. Sob a ótica da Parapatologia, infelizmente, ainda existe muita gente 

morta-viva do ponto de vista da projetabilidade lúcida (PL), nunca pensando seriamente sobre  

o assunto e nem mantendo base física, sendo vítimas diuturnamente da paracomatose (extrafí-

sica). O bolsão conservantista pode ser hostil à base física, bem como a existência de bagulhos 

energéticos no ambiente. 

Azul. A partir da Paraprofilaxiologia, como já referido, recomenda-se a cor azul para 

predominar na decoração do quarto pelo efeito sedativo sobre o sono do projetor ou projetora, 

favorecendo o relaxe físico e mental para a projeção. 

 

Estigmas. Pelos princípios ideais da Paraprofilaxiologia, devem ser eliminados da base 

física todos os estigmas ambientais, mesmo mínimos, a fim de se evitar os acidentes de percurso 

de causas energéticas ou parapsíquicas, inclusive estes 2: 

1.  Qualquer degrau. 

2.  Qualquer quina. 

 

Casa. A partir da Paratecnologia, a maior diferença positiva entre a casa e o apartamen-

to, quanto à base física, é: naquela, você pode fazer barulho à vontade, pois não há vizinho nem 

embaixo nem em cima de você, no caso de não receber o som do tropel sobre a calçada. Seja casa 

ou apartamento, nesta vida moderna tumultuada pela explosão demográfica, o mais relevante, an-

tes de tudo, sempre vale repisar, é a segurança. 

Teática. O quarto (indoor) é a teoria. O laboratório (outdoor) é a prática. O quarto de 

dormir-laboratório (Projectarium, base física) é o local da vivência diuturna da teática multidi-

mensional. 

 

Gêneros. Quanto ao holopensene pessoal, seja de homem ou de mulher, a base intrafísi-

ca de operações pode ser, ainda, racionalmente classificada em duas categorias: 

1.  Maternal. A base física maternal predispondo o acolhimento fraterno predominante 

da tarefa assistencial da consolação (tacon). 

2.  Paternal. A base física paternal predispondo o acolhimento fraterno predominante da 

tarefa assistencial do esclarecimento (tares). 

 

Holopensene. Pela Projeciologia, as categorias de bases físicas, externas, para o proje-

tor(a) consciente variam muito, como se observou na listagem técnica. Importa mais o holopense-

ne criado e mantido no local pelas assinaturas pensênicas sadias de quem vive ou circula no 

local. 

Ectopia. Em Somatologia, a base física é o local seguro, escolhido pela conscin, projeto-

ra, lúcida, homem ou mulher, para deixar o soma inanimado, repousando ou na condição de cére-

bro vazio, enquanto se projeta deliberadamente (vontade, intencionalidade) para outras dimensões 

conscienciais fora dali. A base física inadequada gera a ectopia projetiva. 

 

Relacionologia. Como se observa, em resumo, a importante base física é o holopensene 

projeciogênico, domiciliar, apresentando relação direta com estas 7 realidades, no mínimo, aqui 

listadas na ordem funcional: 

1.  Alcova: a alcova energeticamente blindada. 

2.  Tenepessarium: a prática da tenepes. 

3.  Epicentrarium: a condição do epicon, homem ou mulher. 

4.  Ofiexarium: a ofiex porventura existente. 

5.  Projectarium: obviamente. 

6.  Precognitarium: se existente. 

7.  Retrocognitarium: se existente. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a base intrafísica, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

07.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  BASE  INTRAFÍSICA,  OU,  A  RIGOR,  O  PROJECTARIUM,  
É  A  PRIMEIRA  MÁQUINA  TÉCNICA  SERVINDO  DE  RECEP-
TÁCULO,  OU  NINHO,  PARA  A  SEGUNDA  MÁQUINA,  NA-

TURAL  FISIOLÓGICA,  O  SOMA  DA  CONSCIN  PROJETADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a base intrafísica pessoal? Desde 

quando? 
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B A S T I D O R E S    D A    A U L A    D E    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os bastidores da aula de Conscienciologia são as ocorrências e paraocor-

rências não óbvias ou não perceptíveis ao público discente, passíveis de serem vivenciadas pela 

equipe docente junto ao amparo intra e extrafísico do curso conscienciológico em preparo ou an-

damento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra bastidores vem do idioma Francês antigo, bastir, ―construir; cos-

turar (uma peça de roupa); alinhavar; fazer; preparar; organizar‖. Surgiu no Século XII. O termo 

aula provém do idioma Latim, aula, ―pátio de casa; palácio; corte de  algum príncipe‖, adaptado 

do idioma Grego, aulé, ―todo espaço ao ar livre; pátio de casa; residência‖. Apareceu no Século 

XVI. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de al-

guma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo 

conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

determinado tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Poscênio da aula de Conscienciologia. 2.  Bastidores do curso cons-

cienciológico. 3.  Bastidores da tares parapedagógica. 

Neologia. As 3 expressões compostas bastidores da aula de Conscienciologia, bastido-

res básicos da aula de Conscienciologia e bastidores avançados da aula de Conscienciologia são 

neologismo técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Cenário da aula de Conscienciologia. 2.  Ambiente da aula de Cons-

cienciologia. 

Estrangeirismologia: o backstage conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência parapedagógica; o holopensene 

pessoal da Parapedagogiologia; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os assistenci-

opensenes; a assistenciopensenidade; a flexibilidade pensênica; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benigno-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica facilitando a partici-

pação dos paralunos. 

 

Fatologia: os bastidores da aula de Conscienciologia; o foco voltado para a formação da 

turma dando início aos bastidores do curso; a aceleração da docência conscienciológica evidenci-

ando a autorresponsabilidade assistencial; a crescente automaturidade frente ao paradigma consci-

encial viabilizando maior lucidez assistencial; a pacificação íntima enquanto conduta padrão a ser 

adquirida pelo professor; a criação do hábito de não pensar mal de ninguém; a docência conscien-

ciológica servindo ao modo de catalisador evolutivo; os estudos para a prova de Conscienciologia 

evidenciando o comprometimento do docente; a autorganização antecipada em preparar as aulas 

promovendo assistência qualificada; a importância de chegar com antecedência em sala de aula 

para evitar contrafluxos; os ―banhos de loja‖ promovidos pelas aulas de Conscienciologia; a des-

centralização do ego e a focalização na real necessidade do aluno; a assistência na medida certa;  

o bom relacionamento entre a equipe docente facilitando maior esclarecimento para os alunos;  

a empatia docente facilitando a participação dos alunos durante as aulas; a docência enquanto 
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possibilidade avançada de servir às demais consciências; a predisposição pessoal para a assistên-

cia incondicional, o tempo todo; a confiança na interassistência, acima de tudo. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal aplicada aos bastidores das aulas de Conscienciologia; a autoconfi-

ança parapsíquica possibilitando maior acoplamento com a equipex de amparadores de função;  

a atuação ombro a ombro com os amparadores parapedagógicos; a autodesrepressão docente pro-

movendo maior interação com o amparo extrafísico de função discente; os bastidores multidimen-

sionais ampliando a visão de conjunto dos professores; a exteriorização de energias para a forma-

ção de campo paraterapêutico; o acoplamento silencioso e lúcido com as consciexes patológicas; 

o parapsiquismo auxiliando na otimização assistencial; os parapsicodramas proporcionados pelos 

amparadores a fim de auxiliar as consciexes paracomatosas; a blindagem parassanitária permitin-

do a otimização do ambiente em prol da assistência; a condição de conscin-cobaia multidimensio-

nal do docente de Conscienciologia; as reconciliações promovidas pelo campo parapedagógico; 

as energias conscienciais cosmoéticas auxiliando nas reurbanizações extrafísicas; o acoplamento 

com os amparadores extrafísicos da cidade e da turma otimizando a assistência do professor itine-

rante; o caminho de via dupla da interassistência cosmoética; os amparadores extrafísicos, en-

quanto paraterapeutas, atuando em atendimentos aos assistidos; a expressão percuciente dos am-

paradores extrafísicos na dosagem cosmoética interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo de função–visão de conjunto interassistencial;  

o sinergismo teoria-prática. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD) 

possibilitando a vivência prática dos bastidores da aula de Conscienciologia; o princípio da inse-

parabilidade grupocármica; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e muito a apren-

der; o princípio de os fatos e parafatos orientarem a assistência por meio do docente de Consci-

enciologia; o princípio de as leis intrafísicas estarem aquém das leis cósmicas; o princípio de 

contra fatos e parafatos não existirem argumentos; o princípio evolutivo de sempre haver tempo 

para mudar; o princípio de o menos doente reeducar o mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao estudo da consciência; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) possibilitando a alavancagem assistencial da equipe do-

cente. 

Teoriologia: a falta de teoria interferindo na prática; a teoria dos Serenões, enquanto 

exemplo a ser seguido, auxiliar nos campos parapedagógicos. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de nenhum dia sem li-

nha; a técnica da tenepes auxiliando na mudança de patamar evolutivo; a técnica da inversão 

existencial (invéxis) auxiliando no posicionamento pessoal; a técnica da exteriorização de 

energias para a proéxis. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); o fato de a exposição do labcon poder servir de alavancagem evolu-

tiva grupal; o laboratório conscienciológico da paz; o labcon do docente itinerante em Conscien-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia. 

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

cioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Co-

légio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia. 

Efeitologia: o efeito de sair de cima do muro; o efeito das reciclagens pessoais repercu-

tindo nas reciclagens grupais; o efeito da docência conscienciológica possibilitando a superação 

da mesologia patológica; o efeito de reprogramar a rota evolutiva; o efeito da docência consci-

enciológica servindo de antessala da tenepes. 
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Neossinapsologia: as neossinapses assistenciais conquistadas com a vivência dos basti-

dores da aula de Conscienciologia; a substituição das retrossinapses trafaristas pelas neossinap-

ses traforistas; as neossinapses advindas da reeducação da consciência; a criação de neossinapses 

evolutivas; as neossinapses adquiridas pelos paralunos do Curso Intermissivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo desconforto-autenfrentamento; o ciclo 

sementeira-colheita; o ciclo construção–desconstrução de mitos; o ciclo pacificação íntima–pa-

cificação grupal; o ciclo itinerância-tenepes. 

Binomiologia: o binômio (dupla) docente-discente; o binômio bastidores intrafísicos– 

–bastidores extrafísicos; o binômio pró-evolutivo cicatriz-paracicatriz; o binômio admiração- 

-discordância possibilitando a manutenção das amizades; o binômio zona de conforto–zona de 

desconforto; o binômio egão-orgulho travando a comunicação interassistencial; a escolha analíti-

ca no binômio dar o peixe–ensinar a pescar. 

Interaciologia: a interação tenepes-ofiex; a interação homeostática esclarecimento–li-

berdade consciencial; a interação parassinal-decodificação; a interação (dupla) assistente-assis-

tido; a interação (dupla) docente-aluno; a interação (dupla) docente-amparador; a interação iti-

nerância-tenepes. 

Crescendologia: o crescendo artigo-verbete; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo 

jejunice-veteranice; o crescendo amizade intrafísica–amizade raríssima; o crescendo (dupla) alu-

no-docente; o crescendo (dupla) assediador-amparador. 

Trinomiologia: o trinômio ansiedade–assistencialismo–“pé na jaca”; o trinômio assis-

tido-amparador-assistente; o trinômio bastidor-parabastidor-aprendizado; o trinômio itinerân-

cia-tenepes-ofiex; o trinômio recin-invéxis-recéxis; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinô-

mio fatos-parafatos-evidências. 

Polinomiologia: o polinômio recepção-assimilação-identificação-desassimilação; o po-

linômio percepção-acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o polinômio voluntariado-do-

cência-itinerância-tenepes; o polinômio tenepes–tenepes 24 horas–desperticidade–ofiex; o poli-

nômio aprendizado-maturação-conclusão-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo docente academicista / docente conscienciológico;  

o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo guia amaurótico / ampa-

rador de função; o antagonismo pacificação / conflito; o antagonismo conscin large / conscin mi-

serê. 

Paradoxologia: o paradoxo de os atos valerem mais se comparados a mil palavras, evi-

denciando o nível de cosmoética do docente em Conscienciologia; o paradoxo de minutos de de-

sequilíbrio resultarem em semanas de reequilibração; o paradoxo de o assistente ser o primeiro 

a ser assistido; o paradoxo de o Serenão ser a consciência mais evoluída e possuir mais paraci-

catrizes; o paradoxo de as realidades intrafísicas serem menores se comparadas às realidades 

extrafísicas. 

Politicologia: a discernimentocracia enquanto potencializadora assistencial; a democra-

cia reforçando a holopensene de paz entre as consciências; a evoluciocracia; a cosmocracia;  

a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de maior esforço enquanto oti-

mizadora das reciclagens assistenciais; as paraleis; as leis cosmoéticas dos limites assistenciais. 

Filiologia: a cienciofilia; a assistenciofilia; a despertofilia; a evoluciofilia; a pensenofi-

lia; a paraconviviofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a lucidofobia; a autopesquisofobia; a neofobia; a parapsicofo-

bia; a autexposiciofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do herói; a síndrome de messias; a síndrome do guru; a sín-

drome dos bastidores. 

Maniologia: a mania de deixar para depois; o fim da egomania. 

Mitologia: o mito autoimposto de nunca ser bom o suficiente para fazer assistência. 

Holotecologia: a convivioteca; a grafopensenoteca; a desassedioteca; a mentalsomatote-

ca; a assistencioteca; a parapedagogoteca; a despertoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Argumentologia; a Men-

talsomatologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Amparologia; a Discernimentologia;  

a Parapsiquismologia; a Cogniciologia; a Evoluciologia; a Holopensenologia. 

IV.  Perfilologia 

 

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

o ser interassistencial; o amparador de função; a isca humana lúcida; a conscin compromissada. 

 

Masculinologia: o docente; o discente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o inversor existen-

cial; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienci-

ômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proe-

xista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o in-

telectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a docente; a discente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampa-

radora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a inversora existen-

cial; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; 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 magister; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens exempla-

ris; o Homo sapiens desopressor; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bastidores básicos da aula de Conscienciologia = aqueles propícios  

à percepção do professor quanto às demandas intrafísicas dos alunos; bastidores avançados da au-

la de Conscienciologia = aqueles propícios à percepção e à parapercepção do professor quanto às 

demandas intra e extrafísicas dos alunos. 

 

Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a cultura do desenvolvimento parapsí-

quico cosmoético; a cultura da desrepressão docente; a cultura do abertismo consciencial; a cul-

tura da valorização dos trafores. 

 

Autexperimentologia. Concernente à Teaticologia, eis, por exemplo, listadas em ordem 

alfabética, 20 possíveis ocorrências nos bastidores da aula de Conscienciologia, para análise da 

conscin, homem ou mulher, interessada em aprofundar as autoparapercepções: 

01.  Acoplamentos energéticos. 

02.  Agitação no campo energético. 

03.  Banhos energéticos. 

04.  Blindagem energética. 

05.  Clarividência. 

06.  Descablagens. 

07.  Descoincidência parcial. 

08.  Efeitos físicos. 
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09.  Encaminhamento de consciexes. 

10.  EV espontâneo. 

11.  Expansão de consciência. 

12.  Exteriorização de energias. 

13.  Homeostase holossomática. 

14.  Ideias inatas. 

15.  Intrusão patopensênica. 

16.  Parapsicodramas. 

17.  Prática Paradiplomática. 

18.  Presença de amparo. 

19.  Psicometria. 

20.  Sustentabilidade de campo energético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os bastidores da aula de Conscienciologia, indicados para 

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

interessados: 

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Competência  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

06.  Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

08.  Impossibilidade  de  omnicomprazimento:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Paragendamento:  Autotenepessologia;  Homeostático. 

10.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

11.  Sinergismo  estado  vibracional–tenepes:  Autodespertologia;  Homeostático. 

12.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  tenepes–projetabilidade  lúcida:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tenepessismo  24  horas:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  E  COSMOÉTICA  DOS  BASTIDORES  

DA  AULA  DE  CONSCIENCIOLOGIA  PERMITE  AO  DOCENTE  

MAIOR  ENGAJAMENTO  COM  A  EQUIPEX  DE  AMPARADO-
RES  DE  FUNÇÃO  E  MUDANÇA  DE  PATAMAR  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os bastidores das aulas de Consci-

enciologia? Está preparado para atuar nos parabastidores? Consegue identificar quais traços de-

vem ser reciclados para essa experiência parapsíquica interassistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Schneider, Licínia S. Gonçalves; Proposição da Síndrome dos Bastidores na Inibição do Protagonismo 

Interassistencial; Artigo; I Simpósio Autopesquisologia do IIPC Curitiba; Curitiba, PR; 13.12.14; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Ed. Especial; Vol. 18; N. 4; Seção: Artigo Original; 1 citação; 1 E-mail; 11 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.;  

9 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2014; páginas 405 a 415. 
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2.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores 

Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entre-

vistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos; 
18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; pá-

ginas 123 a 362. 

 

G. L. W. 
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B A S T I D O R E S    D A    C O N S C I E N C I O G R A F I A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os bastidores da conscienciografia são as ocorrências e paraocorrências 

não óbvias ou não perceptíveis ao público-leitor, passíveis de serem vivenciadas pela conscin au-

tora, homem ou mulher, durante a produção dos textos pessoais fundamentados no paradigma 

consciencial tarístico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra bastidores vem do idioma Francês antigo, bastir, ―construir; cos-

turar (uma peça de roupa); alinhavar; fazer; preparar; organizar‖. Apareceu no Século XII. O ter-

mo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhe-

cimento de‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia vem do idioma Grego, 

graphé, ―escrita; escrito; convenção; documento; descrição‖. 

Sinonimologia: 1.  Poscênio da escrita conscienciológica. 2.  Bastidores da grafotares. 

3.  Retaguarda da escrita tarística.  4.  Bastidores da redação conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas bastidores da conscienciografia, bastidores incipi-

entes da conscienciografia e bastidores avançados da conscienciografia são neologismos técni-

cos da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Explicitação conscienciográfica. 2.  Ribalta autoral. 3.  Bastidores de 

curso conscienciológico. 

Estrangeirismologia: o backstage da escrita conscienciológica; o deslindamento do be-

hind the scenes abrangendo a Conscienciografologia; o making of interassistencial na conscien-

ciografia; o modus vivendi conscienciográfico; o step by step autoral; o Autorreflexarium; o Pes-

quisarium; o Grafopensenarium; o Gesconarium; o Verbetarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade escrita cosmoética e evolutiva. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autorado. A conscin autora centraliza as ideias magnas no holopensene do escritó-

rio pessoal. A exposição pública representa a moldura, embora o processo ideativo seja perma-

nente”. 

2.  “Conscienciografia. Por mais disciplinada que seja a conscin em seu trabalho 

intelectual, em termos de horas de dedicação, a produtividade diária varia conforme os fatos e os 

parafatos pesquisísticos”. 

3.  “Criação. Quem afirma que a criação intelectual é ofício solitário comete enorme in-

gratidão para com as suas consciexes amigas amparadoras e inspiradoras”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciografologia; o holopensene pes-

soal da Gesconologia; os autografopensenes; a autografopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os heuristicopen-

senes; a heuristicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os lateropensenes providenciais; a lateropensenidade; a exposição gráfica da autopenseniza-

ção; a desrepressão grafopensênica; a flexibilidade grafopensênica; o incremento da Autoneopen-

senologia a partir da teaticidade intelectual diária; a qualificação autopensênica pelo exercício da 

conscienciografia; a composição do holopensene apropriado para a recepção ideativa. 
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Fatologia: os bastidores da conscienciografia; o poscênio do teatro conscienciográfico;  

o processo de construção gesconológica; os hábitos intelectuais sadios; os bastidores reconciliató-

rios da escrita de livros; a metaescrita; a satisfação pessoal quanto aos trabalhos cosmoéticos de 

bastidores, incentivando o egocídio cosmoético; a autodesassedialidade intelectual ascendente;  

o autor enquanto primeiro leitor a ser esclarecido; a intercessão grafopensênica tarística contribu-

indo para o completismo autoral; o papel dos profissionais editoriais na manutenção e transmissão 

do conhecimento através da defesa da palavra escrita ao longo da História; os estudos do Zeitgeist 

autoral; a escrita conscienciológica enquanto catalisador evolutivo; a alavancagem da proéxis 

após a publicação do primeiro livro pessoal conscienciológico; o alcance ignorado das ideias vei-

culadas a partir das publicações pessoais; o impacto da publicação do livro conscienciológico; as 

consequências evolutivas da publicação da gescon escrita. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante  

e após a escrita conscienciológica; a criação de ambiente favorável à parapreceptoria conscien-

ciográfica especializada; o rapport ideativo com a equipe extrafísica; o entrosamento paracerebral 

com o amparador de função; o ato de a conscin sintonizar e receber informações, aos moldes de 

natena, e transformá-las em conhecimento interassistencial; os paraaportes conscienciográficos;  

o autoparapsiquismo intelectual; a condição de conscin-cobaia multidimensional do autor consci-

enciológico; os bastidores extrafísicos das tertúlias; a paraudiência de intermissivistas cursistas;  

o caminho de via dupla da interassistência conscienciográfica cosmoética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade 

cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo autopesquisa-conscienciografia; o sinergismo 

leitura esclarecedora–escrita tarística; o sinergismo priorização–produção gesconológica; o si-

nergismo cognopolitismo–rotina grafopensênica; o sinergismo revisão textual–consistência do 

conteúdo; o sinergismo voluntariado-tenepes-docência-autorado. 

Principiologia: o princípio da autexperimentação; o princípio do autodidatismo ininter-

rupto; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as autopesquisas; o princípio “nenhum dia 

sem linha”; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da amparabilidade inerente 

aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio da evocação interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) otimizando o conceptáculo autoral. 

Teoriologia: a teoria da relação horas de treino–expertise; a teoria da grafoterapia;  

a teoria da grafoassistência. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de autodesassédio auto-

ral; a técnica da rotina útil conscienciográfica; a aplicação das técnicas conscienciográficas;  

a técnica do turno intelectual; a técnica da alternância de tarefas; a paratécnica do autorreveza-

mento multiexistencial cosmoético. 

Voluntariologia: o voluntariado pesquisístico, multidimensional e gesconológico da 

tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

grafologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da Conscienciologia;  

o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Gesconologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comuni-

cologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia. 

Efeitologia: o efeito das autopesquisas na qualificação da tares grafada; o efeito acu-

mulativo do registro das autexperiências enquanto subsídios às produções tarísticas; os efeitos 

do aproveitamento máximo do tempo evolutivo nas produções conscienciográficas; o efeito das 

emoções desequilibradas sobre o desempenho intelectual; o efeito do autodesassédio conscien-
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ciográfico; os efeitos proexológicos da conscienciografia; o efeito halo da teática interassisten-

cial grafopensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita; as neos-

sinapses oriundas do aperfeiçoamento dos mecanismos autografopensênicos; as neossinapses 

exigidas no labor intelectual verponológico. 

Ciclologia: o ciclo palco–bastidor existencial; o ciclo ideação imaginativa–realização 

criativa; o ciclo pensenização-investigação-redação-revisão-editoração-impressão-publicação- 

-distribuição; o ciclo editora-gráfica-distribuidora-livraria-biblioteca; o ciclo da latência grafo-

pensênica exploração-incubação-concepção-articulação; o ciclo pré-tertúlia–tertúlia–pós-tertú-

lia; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva. 

Binomiologia: o binômio bastidores intrafísicos–bastidores extrafísicos; o binômio inte-

lectualidade-parapsiquismo; o binômio grafopensene-evocação; o binômio elaboração do proje-

to–realização da obra; o binômio labor intelectual–geração de neoideias; o binômio autorrefle-

xões-neogescons; o binômio paraposfácio-neoprefácio. 

Interaciologia: a interação da maternagem ideativa elaboração conteudística–louçania 

estilística–didática expositiva; a interação otimização dos autoprocedimentos (meios)–qualifica-

ção dos resultados (fins); a interação esforço autoral–amparo de função; a interação autores-re-

visores-editores da CCCI; a interação sugestão de revisão–ampliação textual–clarificação das 

ideias; a interação tenepes-conscienciografia. 

Crescendologia: o crescendo autorganização intelectual–autoprodutividade intelectu-

al–autoconfiança intelectual. 

Trinomiologia: o trinômio tenepes-parapsiquismo-grafopensenidade; o trinômio inte-

lectualidade conscienciológica–parapsiquismo assistencial–grafocomunicabilidade esclarecedo-

ra; o trinômio retribuiciológico teoria-vivência-grafotares. 

Polinomiologia: o polinômio aprendizado-maturação-conclusão-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo protagonista / espectador; o antagonismo obra in-

tencionada / obra publicada; o antagonismo displicência conscienciográfica / engajamento cons-

cienciográfico; o antagonismo rotinas produtivas / rotinas disfuncionais; o antagonismo auten-

frentamento intelectivo / postergação evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de os bastidores poderem ser mais relevantes se compara-

dos à ribalta; o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir primeiro ao próprio escritor;  

o paradoxo de a forma, palavras escritas ou constructos grafados (extraconsciencialidade) con-

seguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da conscin (intraconsciencialidade). 

Politicologia: a cognocracia; a intelectocracia; a interassistenciocracia; a política da au-

torganização implantada na rotina pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço grafopensênico. 

Filiologia: a laborfilia; a autopesquisofilia; a comunicofilia; a gesconofilia; a heuristico-

filia; a neofilia; a parapsicofilia; a mentalsomatofilia; a verponofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a autexposiciofobia; a heterocriticofobia; a recexo-

fobia; a laborfobia; a intelectofobia; a grafofobia; a disciplinofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do perfeccionismo;  

a síndrome da proscrastinação relativa à escrita; a síndrome da parerudição desperdiçada; a sín-

drome da inércia grafopensênica; a síndrome do primeiro livro; a síndrome do segundo livro. 

Maniologia: a mania da postergação na escrita conscienciológica. 

Mitologia: o descarte dos mitos pessoais sobre a intelectualidade; o mito da inspiração 

sem transpiração; a superação do mito das realizações evolutivas sem dedicação; o mito da falta 

de tempo; a desconstrução do mito do livro nascido pronto. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a cognoteca; 

a pesquisoteca; a desassedioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Interassistenciologia; a Tenepessolo-

gia; a Amparologia; a Mentalsomatologia; a Gesconologia; a Autorganizaciologia; a Autorreedu-

caciologia; a Autodesempenhologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bastidorista; o bastidorólogo; o agente retrocognitor; o amparador in-

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

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a bastidorista; a bastidoróloga; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectu-

al; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sis-

temata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bastidores incipientes da conscienciografia = o conjunto de ocorrências 

multidimensionais relacionado ao processo de escrita conscienciológica perceptíveis à autora ou 

autor principiantes; bastidores avançados da conscienciografia = o conjunto de ocorrências multi-

dimensionais relacionado ao processo de escrita conscienciológica pressupondo autoconsciência 

ampliada da autora ou autor veteranos para serem percebidos. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciografologia Lúcida; a cultura da Heuristicologia; 

a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico. 

 

Condições. Pela ótica da Conscienciografologia, eis, em ordem alfabética, 27 especiali-

dades relacionadas aos bastidores do desenvolvimento da escrita conscienciológica: 

01.  Amparologia: a razão da escrita conscienciológica sendo a interassistência interdi-

mensional; a conquista de parapreceptoria funcional pelo autesforço conscienciográfico contínuo; 

a predisposição do autor viabilizando a rede interassistencial promovida pelos amparadores de 

função; a fertilizadora coautoria das consciexes amparadoras de função. 

02.  Autodefinologia: o planejamento da gescon. 

03.  Autodesempenhologia: as facilidades e dificuldades pessoais percebidas no desen-

volvimento gesconográfico. 

04.  Autodeterminologia: a autoprioridade conscienciográfica sustentada sem desvios 

nas extrapautas e adversidades. 

05.  Autodiscernimentologia: o fio da navalha entre a latência grafopensênica e a pro-

crastinação do trabalho intelectual. 

06.  Autexperimentologia: a autexperimentação constituindo a metodologia de pesquisa 

da Conscienciologia; a própria história de vida enquanto fonte inesgotável de inspiração para es-

crever; as casuísticas pessoais generalizáveis. 

07.  Autoparaprocedenciologia: a sustentabilidade da conexão com a autoparaproce-

dência cursista a partir da produção conscienciográfica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4619 

08.  Autopriorologia: as ações cotidianas refletindo as autoprioridades conscienciográ-

ficas. 

09.  Autorreeducaciologia: as benesses autoconsciencioterápicas da escrita; a persistên-

cia no emprego dos recursos cognitivos reforçando neorrotinas antidispersivas e a superação de 

manifestações emociogênicas. 

10.  Autorrevezamentologia: o preparo cuidadoso da autoposteridade gesconográfica 

cosmovisiológica autorrevezamental. 

11.  Desassediologia: o autenfrentamento dos desassédios intrínsecos ao labor intelec-

tual. 

12.  Energossomatologia: a autossustentabilidade energossomática frente aos contraflu-

xos autorais. 

13.  Evocaciologia: as evocações temáticas favorecendo a interassistência interdimen-

sional. 

14.  Gargalologia: a identificação e ultrapassagem dos gargalos conscienciográficos; os 

bloqueios e desbloqueios relativos à escrita. 

15.  Grafopensenologia: as anotações pessoais, enquanto sementeiras neogesconológi-

cas; o registro dos constructos ao serem concebidos, com a finalidade de não perder nenhum com-

ponente ideativo enquanto ainda quente; as anotações resultantes das ideias próprias acrescidas 

das paraideias do amparador extrafísico. 

16.  Grafotecnologia: a aplicação do instrumental grafotécnico capaz de estabelecer co-

municação conscienciográfica mais efetiva. 

17.  Holopensenologia: a ambientação favorável à ortografopensenidade. 

18.  Inspiraciologia: a autopredisposição para atuar ao modo de conceptáculo ao amparo 

extrafísico; os exopensenes sadios capazes de deflagrar neorraciocínios e neoabordagens sobre  

o tema pesquisado ou esclarecer pontos obscuros do mesmo; o pragmatismo interassistencial,  

a partir das primeiras ideias captadas, rapidamente, sem enrolação, nem desculpas, corresponden-

do ao amparo recebido; as inspirações extrafísicas sustentadoras da grafotares. 

19.  Megafocologia: a diminuição das distrações do mundo pessoal aumentando o aces-

so às neoverpons. 

20.  Mentalsomatologia: a sustentabilidade do trabalho mentalsomático; o bem-estar da 

intelecção pró-evolutiva. 

21.  Parapatologia: a dispersividade e a autoinsegurança sabotando a rotina da escrita;  

o autassédio intelectual impedindo a performance grafotarística. 

22.  Pesquisologia: o clareamento da linha ideativa ao longo do trabalho pesquisístico. 

23.  Revisiologia: a preceptoria autoral; os indispensáveis ajustes e acréscimos provin-

dos das revisões dos textos pessoais; os pareceristas temáticos qualificando o pré-livro. 

24.  Rotinologia: a manutenção cotidiana das atividades mentaissomáticas prioritárias;  

o conceptáculo gesconográfico pessoal a partir da rotina diária da escrita. 

25.  Sincronologia: os complexos e intrincados mecanismos evolutivos atuantes nas sin-

cronicidades grafotarísticas e pesquisísticas. 

26.  Tenepessologia: a similaridade entre o autocompromisso da escrita diária com as 

práticas da tenepes; as repercussões da grafotares na tenepes; a tenepes enquanto fonte inspirado-

ra de neoverpons. 

27.  Verbetologia: a administração intelectual dos verbetes pessoais em diferentes mo-

mentos do processamento enciclopédico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os bastidores da conscienciografia, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 
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01.  Atendimento  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02.  Autocaptação  de  ideias:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Bastidores  da  aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Bastidores  paradiplomáticos:  Paradiplomaciologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciografia  libertadora:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

08.  Dever  de  casa:  Autodesempenhologia;  Neutro. 

09.  Intercessão  grafopensênica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

10.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Linha  ideativa  da  pesquisa:  Pesquisologia;  Neutro. 

12.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Recexologia  Conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

 

A  PARTIR  DA  INTENCIONALIDADE  AUTORAL,  A  ATENÇÃO 

AO  PARADESCONFIÔMETRO  CONSCIENCIOGRAFOLÓGICO  

POSSIBILITA  AMPLIAR  A  AUTOPARAPERCEPÇÃO  DAS  

INÚMERAS  REPERCUSSÕES  INTERCONECTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a atenção aos inúmeros fatores correla-

cionados aos bastidores da conscienciografia? Qual proveito evolutivo vem obtendo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Autoral; Artigo; Scriptor, Revista; Anuário; Ano 2, N. 2; 1 E-mail; 26 

enus.; 1 minicurrículo; 1 questionário; 1 tab; 1 nota; 78 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR, 2011; páginas 19 a 49. 
2.  Idem; Autodesassédio Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anual; Ano 1; N.1; 32 enus.; 1 tab.; 76 refs.; 

União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 29 a 54. 

3.  Daou, Dulce; Paraposfácio: Tares Autoconscienciográfica; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano  
1; N. 1; 1 citação; 1 E-mail; 7 enus.; 1 minicurrículo; 11 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 72 a 78. 

4.  Nahas, Jacqueline; & Fernandes, Pedro; Orgs.; Homo Lexicographus: A Saga Intelectual de Émile Littré 

na Escrita do Dicionário da Língua Francesa; trad. Jacqueline Nahas & Michèle Nahas Portela; revisores Ana Flávia 

Magalhães et al.; 303 p.; 6 caps.; 27 E-mails; 214 notas; 11 enus.; 25 foto; 52 ilus.; 2 mapas; 1 microbiografia; 36 tabs.; 

15 websites; 42 refs.; 11 webgrafias; alf.; ono.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 22 
a 63, 182 a 194 e 201 a 211. 

5.  Salles, Rosemary; Parapsiquismo Conscienciográfico; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 

2; N. 2; 1 E-mail; 9 enus.; 1 minicurrículo; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 12 a 18. 

6.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 209, 210, 529, 546,  

e 1.077 a 1.079. 

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 232, 403 
e 454. 

 

T. L. F. 
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B A S T I D O R E S    P A R A D I P L O M Á T I C O S  
( P A R A D I P L O M A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os bastidores paradiplomáticos são o conjunto de ocorrências multidi-

mensionais sucessivas, publicamente imperceptíveis, relativas às tratativas, negociações ou pro-

cessos conciliatórios, interassistenciais, por parte de conscins e / ou consciexes, funcionando de 

modo individual ou grupal, a fim de permitir conclusão harmônica, desassediadora, cosmoética  

e evolutiva para os envolvidos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra bastidor vem do idioma Francês antigo, bastir, ―construir; costu-

rar (uma peça de roupa); alinhavar; fazer; preparar; organizar‖. Apareceu no Século XII. O ele-

mento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vo-

cábulo diplomacia provém do idioma Francês, diplomatie, ―Ciência que tem por objeto os diplo-

mas; relativo às relações políticas entre Estados; o que concerne aos diplomatas e às suas ativida-

des‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Poscênio das tratativas paradiplomáticas. 2.  Bastidores  multidimen-

sionais de apaziguamento consciencial. 3.  Bastidores de entabulamentos pacificatórios multidi-

mensionais. 4.  Retaguarda multidimensional harmonizadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas bastidores paradiplomáticos, bastidores paradi-

plomáticos primários e bastidores paradiplomáticos avançados são neologismos técnicos da 

Paradiplomaciologia. 

Antonimologia: 1.  Bastidores da diplomacia suja. 2.  Sucessão de animosidades multi-

dimensionais. 3.  Conjunto de tratativas bélicas. 4.  Práticas de para-hostilização. 5.  Retaguarda 

multidimensional hostil. 6.  Episódios anticonciliatórios. 

Estrangeirismologia: o rapprochement necessário; o agrément final; o en principe do 

paradiplomata; o jus ad bellum; o memorandum; o non paper da comunicação; o pacta sunt ser-

vanda dos acordos; a persona non grata; o denegat; o aide mémoire; o ultimatum irrevogável; as 

conversas de halls e corredores; o pari passu dos tratados em relação aos grupos; as tratativas em 

petit comité; o summit da cúpula. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à conciliabilidade multidimensional e multiexistencial. 

Citaciologia: – O consenso é a negociação da liderança (Margaret Thatcher, 1925– 

–2013). Nenhum problema é tão profundo que não possa ser ultrapassado, com a vontade de to-

das as partes, pela discussão e negociação em vez de força e violência (Nelson Mandela, 1918– 

–2013). O diálogo cria base para colaboração (Paulo Freire, 1921–1997). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; o holopensene belicoso; os xeno-

pensenes intrusivos; a xenopensenidade; o holopensene do intercâmbio informacional; o holopen-

sene da intercompreensão; o holopensene da reconciliação; o holopensene do ganha-ganha; o ho-

lopensene da conciliabilidade. 

 

Fatologia: o diagnóstico da conflituosidade nos bastidores paradiplomáticos; as rivalida-

des intragrupais; a incompatibilidade pura; os trafares dominantes nos processos conflitivos e os 

trafores preponderantes nos processos conciliatórios; a dissidência insolente pós-conflito; a dissi-

dência lúcida anticonflitiva; os impasses nas negociações; as falhas sinápticas dos grupos; as difi-

culdades e os malentendidos da comunicação consciencial; as acareações; o antagonismo dos in-

teresses; o posicionamento antípoda; as escaramuças; os subterfúgios; as intenções subliminares; 

a inserção ou exclusão de grupos conscienciocêntricos da Comunidade Conscienciológica Cos-
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moética Internacional (CCCI); o amadurecimento necessário a conscins e consciexes nas tratati-

vas; a retomada das negociações; as abordagens detalhistas; a expansão das ideias; a exaustivida-

de; a exposição do conflito; a glasnost nos trabalhos de Paradiplomacia; a liberdade consciencial 

de escolha; a importância da vontade do líder do grupo; a responsabilidade dos líderes; a as-

sessoria especializada presente nas reuniões; os bastidores reconciliatórios na escrita de livros; os 

conceitos diferentes para cada situação; a aclaração conceptual; a compreensão dos conchavos;  

o descortino das intencionalidades; a assembleia geral; as guerras frias; o estudo das causas e con-

sequências dos conflitos; as etapas sucessivas das negociações; os sentimentos de satisfação ao fi-

nal das negociações; as concessões; o exercício lúcido do Paradireito; a tares avançada; a visão de 

conjunto do mediador; o consenso; a análise paradiplomática pós-reunião potencializando os 

aprendizados da Paradiplomacia. 

 

Parafatologia: os bastidores paradiplomáticos; as reuniões multidimensionais de enten-

dimento; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desassédio basal; o incidente 

paradiplomático; os ataques extrafísicos; a parapercepção possível da extensão extrafísica do con-

flito; os ajustes temáticos multidimensionais; o conhecimento das consciexes relacionadas aos pa-

rafatos; a beligerância extrafísica; a anterioridade dos parafatos; a Seriexologia; o entrosamento 

com a equipe de amparadores técnicos; a ficha evolutiva grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo-desassédio; o sinergismo pacificação íntima– 

–pacificação externa; o sinergismo comunicabilidade-paz; o sinergismo líder-liderados; o acordo 

resultante do sinergismo técnica-paratécnica diplomática; o sinergismo reconciliação-evolução. 

Principiologia: o princípio da não agressão; o princípio da solução pacífica de contro-

vérsias; o princípio da autodeterminação dos povos; o princípio da coexistência pacífica; o prin-

cípio da continuidade do Estado; o princípio da boa fé; o princípio da obrigação de reparar  

o dano; o princípio da lex posterior derogat priori; o princípio cosmoético do melhor para todos; 

os princípios da Paradiplomacia. 

Codigologia: os códigos intergrupais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código 

grupal de Cosmoética (CGC); o neocódigo criado a partir do consenso. 

Teoriologia: a teoria e prática do apaziguamento; a teoria da evolução grupal das cons-

ciências. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica do losango; a técnica da me-

diação; a técnica do questionamento; a técnica da comunicação não violenta. 

Voluntariologia: o voluntariado de equipins e equipexes; os voluntários da paz; o vo-

luntariado da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Comunico-

logia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito harmonizador do desassédio paradiplomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir da reconciliação; as paraneossi-

napses; as sinapses pré-conciliatórias; as sinapses dos reajustes de interesses. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo negoci-

ação-pacificação; o ciclo inteligente de acordos; o ciclo da libertação grupocármica. 

Enumerologia: os bastidores traforísticos; os bastidores das crenças; os bastidores da 

cronêmica; os bastidores dos riscos; os bastidores dos modelos mentais; os bastidores do paras-

sensoriamento investigativo; os bastidores reflexivos. 

Binomiologia: o binômio ganha-ganha; o binômio direitos-concessões; o binômio nego-

ciação-aceitação. 

Interaciologia: a interação mediador-mediados; a interação conscins-consciexes; a in-

teração assistentes-assistidos; a interação conflito-paraconflito; a interação Para-História–mo-

mento atual; a interação foco-detalhe; a interação cosmovisão–gancho assistencial. 
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Crescendologia: o crescendo conflituosidade intraconsciencial–conflituosidade inter-

consciencial; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo acerto grupocármico–re-

composição grupocármica; o crescendo mediação-tenepes; o crescendo mediador intrafísicalis-

ta–mediador multidimensional; o crescendo pacificação atual–pacificação multiexistencial. 

Trinomiologia: o trinômio empatia-assistência-resgate; o trinômio bastidores paratera-

pêuticos–bastidores pararreeducativos–bastidores paradiplomáticos; o trinômio diagnóstico–ins-

piração amparadora–autoridade. 

Polinomiologia: o polinômio conflito-mediação-autolucidez-acordo. 

Antagonismologia: o antagonismo paz / guerra; o antagonismo desentendimento / diá-

logo; o antagonismo maquinação / glasnost; o antagonismo manipulador / facilitador; o antago-

nismo conflito / cooperação; o antagonismo postura pró-conflito / postura anticonflito; o antago-

nismo interassedialidade / interassistencialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do princípio de reciprocidade propondo a igualdade pela 

retaliação. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a pacifismocra-

cia; a paradireitocracia; a politicocracia; a paradiplomaticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade gru-

pocármica; as leis do holocarma. 

Filiologia: a reciclofilia; a reconciliofilia; a conviviofilia; a intencionofilia; a voliciofilia; 

a criticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a xenofobia; a conviviofobia;  

a politicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Barastrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania da postergação; a mania da manipulação; a mania de ser do contra; 

a mania de discutir; a mania de rejeição a pessoas ou grupos; a mania de autodefesa; a mania de 

fechar-se à reconciliação. 

Mitologia: o mito do acordo sem concessões; a desmitificação dos acordos impossíveis. 

Holotecologia: a nosoteca; a conflitoteca; a comunicoteca; a pacificoteca; a assistencio-

teca; a convivioteca; a consciencioteca; a paradiplomaticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradiplomaciologia; a Pacifismologia; a Harmoniologia; a Con-

viviologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; 

a Recexologia; a Holomaturologia; a Consciencioterapia; a Paradireitologia; a Politicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a pessoa racional; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática;  

a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin autopesquisadora; a conscin especialis-

ta; a conscin líder; a conscin teática; a conscin sucessora; a conscin assistencial; a conscin parapo-

lítica; a conscin paradiplomática. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mediador; o parapolítico; o paradiplomata. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mediadora; a parapolítica; a paradiplomata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens conflictator; o Homo 

sapiens conflictuosus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens consréu; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapi-

ens conscientiologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens assistentialis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapoliticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bastidores paradiplomáticos primários = o conjunto de ocorrências mul-

tidimensionais relacionado às negociações intergrupais esboçantes, ainda imaturas e com menor 

acatamento por parte do grupo, para o consenso; bastidores paradiplomáticos avançados = o con-

junto de ocorrências multidimensionais relacionado às negociações maduras, serenizadas e com 

nível maior de acatamento grupal, chegando ao consenso. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura da colaboração; a cultura da intercooperação 

evolutiva; a cultura do entendimento; a cultura do diálogo; a cultura da reconstrução. 

 

Seriexologia. Os reencontros conscienciais podem evidenciar o melhor e o pior dos rela-

cionamentos ainda muito patológicos no Planeta Terra. Os conflitos podem constituir a expurga-

ção da patopensenidade pessoal ou grupal, abrindo possibilidades de construção de novo patamar 

de interação. 

Reperspectivação. O novo posicionamento reciclante das consciências beligerantes 

acerca do conflito, ao substituir as energias belazes pela interassistência, polariza-o positiva-

mente, para patamar de abertura maior, capaz de reverter parcial ou totalmente o panorama con-

flitivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os bastidores paradiplomáticos, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

08.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

09.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

12.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

NOS  BASTIDORES  PARADIPLOMÁTICOS  SÃO  RECRIADAS  

AS  AMBIENTAÇÕES  PARARRECONCILIATÓRIAS,  VISANDO  

ALCANÇAR  ACERTOS  MULTISSECULARES,  A  PARTIR  DOS  

DESASSÉDIOS  ANTIBELICISTAS  E  INTERASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conhece a metodologia dos bastidores paradi-

plomáticos do conflito? Poderia fazer concessões em etapas sucessivas, a fim de chegar à resolu-

ção dos próprios conflitos interpessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Magnoli, Demétrio; História da Paz; 448 p.; 18 caps.; 1 esquema; 7 fotos; 1 gráf.; 9 ilus.; 16 mapas; 15 mi-
crobiografias; 1 organograma; 1 tab.; 215 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 9 a 19 e 297 a 329. 

2.  Nahas, Jacqueline; Resolução de Conflitos Grupais e Conciliabilidade; Artigo; II Jornada de Administra-

ção Conscienciológica; São Paulo, SP; 12-15.10.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 10; N. 1; Seção: 
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 17 enus.; 1 esquema; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2006; páginas 102 a 111. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 836 a 839. 

4.  Vinyamata, Eduard; Aprender a partir do Conflito: Conflitologia e Educação; (Aprender del Conflicto: 
Conflictologia y Educación); trad. Ernani Rosa; 144 p.; 10 caps.; 6 enus.; 9 ilus.; 14 tabs.; 119 refs.; 23 x 16 cm; br.; Art-

med; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 41 a 46 e 113 a 142. 
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B E A T I C E  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A beatice é a crendice hipócrita ou sincera, ou seja, a fé ou crença sem vi-

vência pessoal direta da conscin manifestando-se pensenicamente ainda em baixo nível de auto-

discernimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra beato provém do idioma Latim, beatus, ―beatificado; feliz; dito-

so; rico; opulento; precioso; venturoso; que está acima das misérias mundanas‖, e esta de beare, 

―ser útil; felicitar; beatificar; fazer feliz; enriquecer‖. Surgiu no Século XVI. O termo beatice apa-

receu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Beataria. 02.  Beatério. 03.  Beaticidade.  04.  Beatismo. 05.  Beati-

cismo. 06.  Carolice; crendice; pieguice.  07.  Carolismo. 08.  Devoção fingida; farisaísmo; pietis-

mo. 09.  Devoção frígida.  10.  Santimônia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo beato: abea-

tada; abeatado; abeatar; beata; beatão; beataria; beateiro; beatério; beatice; beaticismo; beá-

tico; beatífica; beatificação; beatificada; beatificado; beatificador; beatificadora; beatificando; 

beatificante; beatificar; beatificatório; beatificidade; beatífico; beatilha; beatinha; beatismo; 

beatíssimo; beatitude; beatitudinal; beatorro; beatriz; desbeato. 

Neologia. As duas expressões compostas beatice sincera e beatice fingida são neologis-

mos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Raciocínio. 02.  Racionalidade. 03.  Razão.  04.  Experimento pes-

soal. 05.  Logicidade pessoal.  06.  Princípio da descrença. 07.  Descrenciologia. 08.  Debatolo-

gia. 09.  Omniquestionamento. 10.  Priorologia Evolutiva. 

Estrangeirismologia: o Opus Dei. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autenticidade das autovivências intra e extrafísicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do misticismo; os estultopensenes; a estultopense-

nidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

inculcopensenes; a inculcopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os credopensenes; 

a credopensenidade. 

 

Fatologia: a beatice; o achismo dogmático; as idiotices dos livros religiosos considera-

dos sagrados; a teosebia; as tolices de todas as coisas e objetos tornados sacrossantos; a inculca-

ção; a doutrinação; a catequese; a penitência; a contrição; a metanoia; a ciliciação; a flagelação;  

a hagiografia; a dulia; a hiperdulia; a pieguice; a melifluidade; a visão beatífica; o êxtase histé-

rico; as muletas místicas; as cangas psicológicas; as coleiras sociais do ego; as iniciações rituais; 

o incenso cancerígeno; a genuflexão; as idolatrias; os flagícios; as superstições; a anticiência do 

canonismo; as artimanhas; a aprioropatia dogmática; o medievalismo; as mentiras religiosas;  

o teoterrorismo; a monovisão parcelada; a inconsciência autocrítica; as promessas ridículas; as ro-

marias; as procissões; a legislação canônica fossilizante; os absurdos do Criacionismo; o pseu-

domoralismo; o falso-heroísmo; o pieguismo emocional; a santidade fingida; o santo do pau oco; 

a beatice de fachada; a estagnação própria da religiosidade acarretando a regressão automimética. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a heterassedialidade obscurantista; os bagulhos 

energéticos pessoais; a influência nefasta dos guias amauróticos. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a carência do princípio da descrença. 

Codigologia: os códigos grupais de vitimizações coletivas. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil. 

Voluntariologia: o voluntariado religioso já dispensável. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos irreversíveis das mutilações. 

Ciclologia: o ciclo de desperdícios das autopotencialidades da conscin. 

Enumerologia: a beatice contemplativa; a beatice melancólica; a beatice crônica; a bea-

tice simplória; a beatice romântica; a beatice furiosa; a beatice religiosa. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio santidade-pecado. 

Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo; a interação beatice-servilismo;  

a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a interação beatice-ignorância. 

Crescendologia: o crescendo patológico melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio regressivo beatice- 

-fanatismo-irracionalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / teofilia; o antagonismo verpons / dogma-

tismos; o antagonismo raciocínio / fé; o antagonismo debate racional / fricção hermenêutica;  

o antagonismo beatice / laicismo. 

Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a clerocracia; a idolocracia; a gurucracia; 

a asnocracia; a cleptocracia. 

 

Filiologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, a neofilia evidencia duas realidades in-

traconscienciais exigindo maturidade e autorreflexão cosmoética: 

1.  Medo. A conscin não tem medo de perder as certezas absolutas pois não as possui, 

nem as alimenta. 

2.  Convicções. A conscin não se agarra às autoconvicções pois as verdades para si mes-

ma são sempre relativas, temporárias e substituíveis com lógica, autodiscernimento, maturidade  

e prioridade. 

 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Swedenborg. 

Maniologia: a religiomania; a teomania; a hagiomania; a soteriomania. A beatice, em 

muitas socins e períodos da História Humana, desbordou para excessos, extravagâncias e esquisi-

tices vindo a gerar manias grupais ou coletivas, não raro diagnosticadas como sendo histerias, pi-

tiatismos e alucinações. 

Mitologia: os mitos religiosos. 

Holotecologia: a dogmaticoteca; a oniroteca; a abstrusoteca; a absurdoteca; a mitoteca; 

a mesmeticoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Teologia; a Teomitografia; a Teomitologia; 

a Soteriologia; a Onirologia; a Acriticologia; a Dogmatologia; a Enganologia; a Subcerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o fiel; o guru; o idólatra; o bovinólatra; o hagió-

latra; o astrofílico; o teomaníaco; o rezador; o credulopata; o dogmata; o encolhedor de cérebros; 

o doutrinador; o inculcador; o ph.Deus beato. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a fiel; a idólatra; a bovinólatra; a hagiólatra; a as-

trofílica; a teomaníaca; a rezadora; a credulopata; a dogmata; a encolhedora de cérebros; a doutri-

nadora; a inculcadora; a barata-de-igreja; a barata-de-sacristia; a beatinha; a carola; a fanática;  

a igrejeira; a papa-hóstia; a papa-missas; a papa-novenas; a papa-santos; a rata-de-sacristia; a re-

zadeira; a santarrona; a santeira; a santilona; a santona; a ph.Deusa beata. 

 

Hominologia: o Homo genuflexus; o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens 

beatificator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens abulicus; 

o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens masochista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: beatice sincera = a condição da pessoa sofredora, masoquista, feliz com 

os rituais da beatice; beatice fingida = a condição da pessoa encenadora da beatice a fim de fazer 

média com o holopensene da convivialidade. 

 

Culturologia: a cultura religiosa; a cultura da beatice; os idiotismos teoculturais;  

a cultura patológica da autovitimização beatífica. 

 

Inautenticidade. Há recursos da beatice, por exemplo, o moinho de orações ou o terço 

(católico), capazes de acarretar constrangimento e autoculpa pessoais quando a pessoa torna-se 

mais madura consciencialmente, sensata e disposta a maiores autocríticas, descobrindo o nível an-

terior da própria inautenticidade infantil. A devoção frígida, muito comum dentro da sociabilida-

de na Socin, ainda patológica, é condição de inautenticidade evidente da beatice. 

Cinologia. Perante a Holomaturologia, a beatice é antípoda óbvia, ou a hipoacuidade, 

pois expressa crença cega, apaixonada ou fanática, reação, portanto, bem antiga e ultrapassada do 

ser humano na época na qual era elemento da Cinologia e apresentava as reações caninas da ado-

ração irracional, próprias do cão. 

Taxologia. As categorias da beatice são expostas por intermédio dos tipos de beatos:  

a pessoa se confessando todo mês, ou cumprindo promessa subindo de joelhos a longa escadaria 

da igreja, evidencia o grau de beatice muito mais envolvente e fanático em comparação com 

quem apenas vai à missa domingueira para inglês ver e manter o próprio status social na comuni-

dade bitolada, tradicional, conservantista. 

Etiologia. Sem dúvida, a Etiologia da beatice é sempre o antidiscernimento da conscin. 

Confor. Em relação à beatice, o relevante é a intencionalidade geradora do conteúdo da 

prática e não a forma espetaculosa das manifestações privativas ou públicas. A oração com orató-

ria espetacular vale menos em relação à evocação silenciosa, intraconsciencial, sincera, confiante 

e discernidora, sem quaisquer rituais, cerimônias ou objetos-muletas conscienciais. 

Amaurose. Os piores guias amauróticos existentes na Megaescola-hospital deste planeta 

são as conscins e as consciexes vivendo, por exemplo, explorando os fiéis católicos, os crentes 

protestantes ou evangélicos, os confrades espíritas e os profitentes do Santo Daime, religiosos 

aparentemente nada pagando para serem reprimidos, lavados cerebralmente e conservados na 

fossilização consciencial, dentro do clima de inculcação, doutrinação e dogmatismo faccioso e hi-

pócrita, em ambiente sem pesquisa racional, jamais admitindo heterocríticas nem questionamen-

tos, acobertados à sombra das leis humanas da democracia e, em alguns países, explorando os co-

fres do país ou Nação. 

Autopesquisologia. Em determinado contexto ou linha de conhecimento, se não há hete-

ropesquisa nem autopesquisa, é pura beatice, fanatismo, crença, fé, irracionalidade, eis porque  

a beatice sempre esteve entre os principais instrumentos dos guias amauróticos de todas as natu-

rezas. 

Casuística. Exemplo claro de beatice contagiosa foi o ocorrido na Rússia, no início do 

Século XX, na corte dos Romanovs, com o sensitivo, assediado, assediador, Grigori Iefimovich 

Rasputin (1872–1916), culminando com a Revolução Comunista. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4629 

Interdependenciologia. Consoante a Conscienciometrologia, a pessoa beata ainda não 

conseguiu ajustar o próprio ponteiro consciencial à autestima, subordinando-se prazerosamente  

à dependência interconsciencial, ainda muito distante da liderança a qual todas as consciências al-

cançam ou conquistam na evolução através do poder máximo pessoal: a vontade. Tal personalida-

de vive ainda vítima do espírito de manada, a condição mais subumana do princípio consciencial, 

submissa ao subcérebro abdominal sem o conhecimento da Interdependenciologia Evolutiva. 

 

Caracterologia. Dentro da Conviviologia, é possível encontrar várias categorias de bea-

tice – amor ao barro, amor à vaca – conforme as linhas de interesses humanos, por exemplo, 

estas 5, listadas em ordem alfabética: 

1.  Artes: idolatrias pelos cantores, astros (fanatismo, fãs; tietagem, tietes). 

2.  Curandeirismo: superstições, simpatias, lavagens subcerebrais. 

3.  Esportes: idolatrias por desportistas, sacralizações de craques; hooligans. 

4.  Lazer: fãs-clubes (ícones), astros. 

5.  Religiões: imagens, relíquias, ordens, rituais, seitas, deificações, divinizações. 

 

Catolicismologia. No campo da Experimentologia, eis 12 práticas, no caso, católicas, 

expondo claramente o ranking da beatice, listadas na ordem crescente da frequência do emprego: 

01.  Promessa. 

02.  Novena. 

03.  Reza de terço. 

04.  Missa. 

05.  Grupo de oração. 

06.  Corrente de oração. 

07.  Oração pessoal. 

08.  Conversa com padre. 

09.  Benzedura. 

10.  Bênção. 

11.  Confissão. 

12.  Jejum. 

 

Teoeletrônica. O terço eletrônico vem sendo usado em São Paulo desde o ano 2000.  

O terço digital é a engenhoca capaz de facilitar a vida dos religiosos. O terço tem o formato do 

pager. O devoto vai rezando e acompanha na tela a oração. Ao final de cada ave-maria, aperta-se 

o botão e o marcador indica quantas já foram rezadas. 

Cruzinha. Como não poderia deixar de ser, cada ave-maria é representada por cruzinha. 

Romaria. Ainda dentro da Teoeletrônica, existe a possibilidade da romaria virtual por 

todo o planeta mediante o site, por exemplo: Nossasenhora.com. 

Descrenciologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, o melhor para combater as per-

das evolutivas com a beatice é o princípio da descrença empregado pela Conscienciologia: 

– ―Não acredite em nada exposto aqui, ou lido nesta Enciclopédia, experimente, tenha a própria 

vivência quanto às ideias, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos‖. 

Razão. Racionalmente, a beatice não tem razão de ser, constitui ato indefensável. 

 

Criminologia. No universo da Parapatologia, a beatice – através de líderes megassedia-

dores intrafísicos com carisma possessor – tem levado centenas de pessoas da massa humana im-

pensante à loucura do suicídio coletivo das seitas apocalípticas, cultos milenaristas dos pregadores 

da morte, na Socin patológica, nos Séculos XX e XXI, por exemplo, estas 7, listadas em ordem 

cronológica: 

1.  Cianureto. Suicídio de 912 pessoas, ano 1978. Local: Jonestown; Guiana, América 

do Sul. Seita Assassina: ―Templo do Povo‖. Guru Messiânico: Reverendo Jim Jones (1931– 

–1978). 
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2.  Veneno. Suicídio de 60 integrantes de tribo, ano 1985. Local: Ilha de Mindanao, Fili-

pinas. Seita Assassina: Tribo dos Ata. Guru Messiânico: Datu Mangayanon. 

3.  Incêndio. Matança de 86 pessoas, ano 1993. Local: Waco, Texas, EUA. Seita Assas-

sina: ―Ramo Davidiano‖. Guru Messiânico: David Koresh (1959–1993. O nome Koresh significa 

Cristo em língua do Oriente Médio). 

4.  Armas de Fogo. Suicídio de 53 moradores, dentre os quais 19 crianças, ano 1993. 

Local: Ta He, 300 km a Noroeste de Hanói, Vietnã. Seita Assassina: Ordem do Templo. Líder 

Messiânico: Ca Van Liem. 

5.  Asfixia. Matança de 48 pessoas, ano 1994. Locais: Suíça e Quebec, Canadá. Seita As-

sassina: ―Ordem do Templo Solar‖. Gurus Messiânicos: Joseph di Mambro (1924–1994) & Luc 

Jouret (1947–1994). 

6.  Veneno. Matança de 39 seguidores, ano 1997. Local: San Diego, Califórnia, EUA. 

Seita Assassina: ―Porta do Paraíso‖ (Rabo do Cometa de Hale-Bopp). Gurus Messiânicos: 

Marshall Applewhite (1931–1997) & Bonnie Nettles (1928–1985). 

7.  Bala. Matança de 924 pessoas, ano 2000. Local: Kanungu, Uganda, África. Seita As-

sassina: ―Restauração dos 10 Mandamentos de Deus‖. Guru Messiânico: Profeta Joseph 

Kibwetere (1932–2000). 

 

Correlacionologia. Além dos assuntos aqui abordados, eis 28 outros temas, listados em 

ordem alfabética, que podem indicar novas direções para o aprofundamento das pesquisas do(a) 

conscienciólogo(a) interessado(a) no entendimento maior da condição humana da beatice: 

01.  Abertura mnemônica. 

02.  Absurdo cosmoético. 

03.  Acriticologia. 

04.  Acuidade mentalsomática. 

05.  Anticiência. 

06.  Arrebatamento. 

07.  Autocastração. 

08.  Autocomplacência. 

09.  Autoflagelação. 

10.  Automimeses dispensáveis. 

11.  Badalada. 

12.  Beatitude. 

13.  Binômio verdade-credibilidade. 

14.  Bolsão conservantista. 

15.  Coleiras do ego. 

16.  Cosmoeticologia. 

17.  Dogmatologia. 

18.  Engodologia. 

19.  Fanatismologia. 

20.  Fascínio grupal. 

21.  Idiotismos culturais. 

22.  Idolatria. 

23.  Lavagem subcerebral. 

24.  Omissões deficitárias. 

25.  Oração. 

26.  Recexologia. 

27.  Síndrome da ectopia afetiva. 

28.  Universalismo. 

 

Creches. Os santuários religiosos são as creches das crianças grandes. As hóstias são as 

mamadeiras. Contudo, dentro da Puericultura e do infantilismo, toda creche é importante e tem 

lugar em certa época da vida humana, na infância, a pior fase da consciência intrafísica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a beatice, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

 

A  HISTORIOGRAFIA  DA  BEATICE  É  A  TRISTE  HISTÓRIA  

DA  IMATURIDADE  CONSCIENCIAL,  DA  INEXPERIÊNCIA 
E  DA  IGNORÂNCIA  HUMANA,  CRASSA,  DESDE  TEMPOS 

IMEMORIAIS,  EM  TODAS  AS  SOCIEDADES  INTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. A doença da beatice já alcançou ou alcança direta ou indiretamente vo-

cê, leitor ou leitora? Em quais injunções da existência? 
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B E H A V I O R I S M O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O behaviorismo é a teoria estadunidense da restrição psicológica, ou men-

tal, da conscin, ao estudo objetivo e comportamental dos estímulos e reações verificadas no soma, 

com rejeição do método introspectivo e desprezo total dos fatos da consciência, tornando a perso-

nalidade simples máquina consumista, nesta Era da Tecnologia e dentro da money society. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo behaviorismo deriva do idioma Inglês, behaviorism, ―comporta-

mentalismo; análise do comportamento‖, e este de behavior, ―comportamento; conduta; procedi-

mento‖. Foi cunhado pelo psicólogo estadunidense John Broadus Watson (1878–1958), em 1913, 

no artigo intitulado: “Psychology as the Behaviorist views it”. Apareceu, no idioma Português, 

em 1946. 

Sinonimologia: 01.  Teoria behaviorista. 02.  Comportamentalismo; comportamentismo. 

03.  Condutismo. 04.  Filosofia materialista. 05.  Psicologia comportamental; Psicologia do com-

portamento. 06.  Teoria comportamental. 07.  Análise do comportamento; Psicologia objetiva.  

08.  Psicologia visceral. 09.  Neobehaviorismo. 10.  Etologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo behavioris-

mo: behaviorista; behaviorística; behaviorístico; neobehaviorismo. 

Neologia. As duas expressões compostas behaviorismo primário e behaviorismo doentio 

são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Mentalismo. 2.  Psicologia Transpessoal. 3.  Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: a brainwashing; o Administrarium; o sic transit gloria mundi;  

o wasted time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Etologia Intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o behaviorismo; o behaviorismo radical; o behaviorismo metodológico;  

o abertismo consciencial; o acriticismo na condição de quem aceita o fato, fenômeno, afirmação 

ou opinião sem nenhum  critério de valor ou senso crítico; o analfabetismo evolutivo; a antropola-

tria; o atacadismo consciencial; a atitude antiproéxis; a atitude antiprojetiva; o autovegetalismo;  

a catarse filosófica; os corporativismos; os engodos; as falácias lógicas; a gestação consciencial;  

o hiperconsumismo; a Mesologia; o paradigma consciencial; os tradicionalismos; os desperdícios 

na vida humana; o Pragmatismo; o Materialismo. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito reciclador na intraconsciencialidade das novidades inerentes a ca-

da nova vida intrafísica. 

Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana. 

Binomiologia: o binômio energia-matéria; o binômio consciência-matéria; o binômio 

estímulo-reação. 

Interaciologia: a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo vida consciencial / vida subcerebral; o antagonismo 

estímulo neutro / estímulo condicionado. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a materiofilia; a somatofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a convivioteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Evoluciologia; a Experimento-

logia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Perdologia; a Desviologia; a Autenganologia;  

a Inutilogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens behavior; o Homo sapiens animalis; 

o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens analyticus; o Homo sapiens interassistens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: behaviorismo primário = a experiência temporária, no início da vida pro-

fissional, da pessoa ainda imatura; behaviorismo doentio = a experiência assentada, materialista, 

da pessoa adulta e madura. 

 

Culturologia: a cultura da intrafisicalidade; a cultura do capitalismo selvagem. 

Analogismo. O pragmatismo vê e emprega a astúcia do interesse imediato, varejista, 

rastaquera, intrafísico, temporal, efêmero. Exemplo óbvio é a atual Informática na estrutura da 

money society do capitalismo selvagem. A conscin lúcida antevê as conveniências finais, dura-

douras, no universo do atacadismo da evolução consciencial, multidimensional. Este é o utilitaris-

mo cosmoético, evolutivo, da vida humana. 

Qualidade. Os fatos apontam: a qualidade das manifestações pensênicas ou o comporta-

mento da conscin determinam o nível evolutivo da autoproéxis. 

Vantagem. Pertinente questão se impõe quanto ao behaviorismo: – Neste atual nível de 

consciencialidade, qual a vantagem apresentada pelo behaviorismo quanto à evolução da cons-

ciência? 

 

Errologia. No universo da Cosmoeticologia, o behaviorismo, quando anticosmoético, 

força a conscin a se desculpar (justificar, pretextar, excusar) através de 3 categorias de equívocos, 

aqui dispostos na ordem alfabética: 

1.  Erro. Desculpar-se por errar. 

2.  Ignorância. Desculpar-se por ignorar o óbvio. 

3.  Omissão. Desculpar-se por se omitir de maneira deficitária. 

 

Estilologia. Do ponto de vista da Evoluciologia, o objetivo individual é extremamente 

relevante. O caminho também é. Contudo, o mais importante é o estilo da marcha, a caminhada,  

o ritmo das manifestações pessoais. Daí porque ninguém pode esquecer as prioridades cosmoéti-

cas no aqui e agora do presente já futuro. Tais pensamentos exigem reflexão quanto ao Behavio-

rismo. 

Reflexologia. Sob a análise da Experimentologia, até a música popular estadunidense, 

quando cadenciada para dançar e mecânica nos batimentos instrumentais, reflete a tentativa de 

metamorfosear a conscin em mero produto da Mecânica, behaviorista, através da Arte, quando 

atende tão somente aos reflexos do subcérebro abdominal. 

 

Modelologia. Consoante a Holomaturologia, a Conscienciologia propõe novos modelos 

para a personalidade lúcida viver a vida humana, muito superiores e funcionais se comparados ao 

behaviorismo, por exemplo, estes 6, listados na ordem alfabética: 

1.  Cosmoeticologia: modelo para a moral social (Deontologia; Bioética). 

2.  Duplologia: modelo para o convívio a dois (dupla evolutiva; matrimônio). 

3.  EV: modelo para a autodefesa interconsciencial (estado vibracional; Profilaxia). 

4.  Invexologia: modelo para a juventude (inversão existencial; carreira). 

5.  Proexologia: modelo para o projeto de vida individual e grupal (programação exis-

tencial; Filosofia). 

6.  Tenepessologia: modelo para a assistência interconsciencial (tenepes; substituição da 

religião). 

 

Jovem. Consoante a Invexologia, o behaviorismo, do ponto de vista intrafísico ou inter-

sexual, é de evidente relevância notadamente para a jovem inversora no âmbito da Socin, ainda 

patológica, em relação aos homens. 
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Recursos. Daí a recomendação para a jovem parceira da dupla evolutiva usar, quando 

sozinha, em determinados holopensenes, 3 recursos de defesa ante as cantadas, principalmente em 

ambiente fechado (indoors, sala de ginástica), aqui dispostos na ordem alfabética: 

1.  Aliança grossa. 

2.  Óculos escuros. 

3.  Walkman. 

 

Estimulologia. Segundo a Mentalsomatologia, a posição inicial dos behavioristas pre-

tendendo reduzir o fato psicológico ao binômio estímulo-reação, está hoje superada. Há escolas 

neobehavioristas ocupando o primeiro plano, esbatendo, em parte, a condição mecânica da perso-

nalidade. Contudo, a falta da inteligência evolutiva dos neosseguidores prossegue a mesma. 

Conservantismo. Consoante a Parassociologia, o behaviorismo representa apenas óbvio 

estigma filosófico a serviço dos bolsões conservantistas para a conscin da massa humana impen-

sante. 

Pauperismo. Na análise da Projeciologia, o behaviorismo se insere entre as escolas mais 

pobres de pensamento dentre todas as linhas psicológicas surgidas até hoje, porque, através da 

projetabilidade lúcida, torna-se irrecusável à conscin incorporar a multidimensionalidade da cons-

ciência às próprias vivências extrafísicas no universo da Parageneticologia, Holomemoriologia, 

Holobiografologia, ultrapassando até mesmo a introspecção, as explicações de ordem tão só 

fisiológicas e a Psicologia mais evoluída. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o behaviorismo, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

PARA  MILHÕES  DE  PESSOAS  APAIXONADAS  PELA  MA- 
TÉRIA,  INFELIZMENTE,  O  BEHAVIORISMO  É  A  FILOSOFIA 
PRÁTICA,  FISICALISTA  OU  MATERIALISTA,  NO  ÂMBITO 
DA  MONEY  SOCIETY  E  DO  CAPITALISMO  SELVAGEM. 

 

Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, o behaviorismo? Já estudou tal es-

cola de comportamento intrafísico? 
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B E L E Z A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A beleza é a propriedade, qualidade, caráter ou virtude daquilo apresentável 

como belo, agradável, ou do ser ou coisa capaz de responder a certas exigências de equilíbrio e de 

harmonia quanto ao gênero, a ponto de despertar, em quem o contempla, o sentimento inconfun-

dível da assim chamada emoção estética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo beleza deriva provavelmente do idioma Provençal, belleza, ou do 

idioma Italiano, bellezza, ―beleza; formosura‖, e este do idioma Latim Vulgar, bellitia. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Belezismo. 02.  Belezoca. 03.  Boniteza. 04.  Coisa bela; encanto. 

05.  Euritmia. 06.  Fascínio; formosura; graça; graciosidade. 07.  Lindeza; pessoa bela. 08.  Equi-

líbrio; plástica; poesia; primor; pulcritude. 09.  Emoção estética; esteticismo; Esteticologia; har-

monia; simetria. 10.  Parabeleza. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo beleza: bele-

zaria; belezense; belezinha; belezismo; belezoca; belezura. 

Neologia. As duas expressões compostas beleza crua e beleza idealizada são neologis-

mos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Fealdade. 02.  Feiura. 03.  Desarmonia. 04.  Inestética. 05.  Dese-

quilíbrio; desritmia. 6.  Hediondez; horrorosidade; monstruosidade. 07.  Carantonha. 08.  Defor-

midade. 09.  Ordinário. 10.  Reles. 

Estrangeirismologia: a handsomeness; a falsa beleza produzida pelo photoshop;  

o appeal; o glamour; o it; o sic transit gloria mundi. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à visão estética pessoal. 

Megapensenologia. Eis, por exemplo, 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o te-

ma: – Beleza é poder. Há belezas tentadoras. Toda beleza cansa. 

Citaciologia. Eis a exclamação perdurando pelos séculos quanto à beleza e à autopense-

nidade: – O quanta species... cerebrum non habet! Fedro (15 a.e.c.–50 e.c.). Outra expressão es-

pecífica quanto à beleza do soma ficou registrada pela História Humana: – Forma bonum fragile 

est. Ovídio (43 a.e.c.–18 e.c.). 

Proverbiologia. Eis o provérbio popular: –  ―Beleza sem bondade não vale metade‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Esteticologia; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a beleza; a psicossomaticidade; a Arte; o nível dos instintos pessoais; a cons-

trução social da concepção da beleza; os padrões estéticos difundidos na mídia; o charme; a fama 

obtida por meio da beleza corporal efêmera; a corrida pela beleza física; o chamariz da plástica do 

soma; o belezismo; a abertura das portas aos jovens belos; a beleza passada à frente da competên-

cia; a superficialidade da Estética; a ditadura da beleza; o senso estético; a beleza e os modismos; 

a afetividade; o amor intrusivo; o analfabetismo emocional; a Paraanaplasia; a aventura emocio-

nal; a camuflagem; a drenagem energética; a empatia; a força presencial; a Macrossomatologia;  

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

gética e parapsíquica pessoal; a qualidade cosmoética das ECs suplantando os padrões estéticos;  

a plasticidade do psicossoma criando ou mascarando a beleza. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo beleza somática–beleza energossomática–beleza intra-

consciencial. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da beleza. 

Tecnologia: a Tecnologia em prol da beleza física. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Efeitologia. Os efeitos da beleza física são notórios se vamos examinar a vida das cele-

bridades da televisão, do cinema e da moda, por toda parte, em todas as mídias. A beleza do soma 

é artigo da recepção da conscin pesando inevitavelmente no trabalho pessoal de retribuição na 

proéxis. 

Binomiologia: o binômio beleza-simetria; o binômio beleza-autoimagem; o binômio Es-

tética-Culturologia; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação beleza–faixa etária. 

Crescendologia: o crescendo abuso-desuso. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-estereótipos-subjetividade. 

Polinomiologia: o polinômio somático olhar-postura-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo ginossomática / androssomática; o antagonismo be-

lo / feio. 

Paradoxologia: o paradoxo beleza física–deformidade consciencial; o paradoxo beleza 

consciencial–deformidade estética. A Arte também já criou o ―paradoxo do antibelo‖. 

Politicologia: a etnocracia; a pigmentocracia. 

Legislogia: as leis da Esteticologia. 

Filiologia: a esteticofilia; a biofilia sadia. 

Sindromologia: a síndrome do narcisismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome 

de Stendhal. 

Mitologia: o mito da perfeição estética. 

Holotecologia: a esteticoteca; a somatoteca; a energeticoteca; a socioteca; a convivio-

teca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Morfologia; a Somatologia; a Esteticolo-

gia; a Presenciologia; a Harmoniologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoprio-

rologia; a Cerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens adornatus; o Homo sapiens 

narcissus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens orthopense-

nicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: beleza crua = o cadáver da jovem lindíssima dessomada no acidente de 

trânsito; beleza idealizada = a da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da Esteticologia; a cultura da beleza; a cultura do culto ao cor-

po humano; a cultura do consumismo desenfreado. 

Clichê. A frase-feita ou clichê para beleza: bela adormecida. 

Diminutivo. O diminutivo de beleza: belezinha. 

Superlativologia. A beleza ou a estética surgem, com frequência maior, nas abordagens 

da Arte, quando se fala até em ―beleza superlativa‖. 

Inautenticidade. A beleza pode ser falsa ou artificial, isto é, a fraude ou a mistificação, 

por exemplo: a peruca, as nádegas artificiais. Por outro lado, empregam-se próteses para devolver 

o emprego de membros amputados do soma: a perna artificial, a mão biônica. 

Taxologia. Alguns autores costumam intitular os próprios trabalhos com o substantivo 

beleza seguido por adjetivo, ou seja: classificam especificamente a beleza sobre a qual escrevem. 

Etiologia. A causa principal por exemplo, da beleza física, somática, da mulher e do ho-

mem, reside na energia com bases holossomáticas comunicando à pessoa o charme, o magne-

tismo, o carisma e a força presencial, transcendendo as linhas ou traços do soma. 

Multidimensionalidade. Somente a multidimensionalidade explica racionalmente a be-

leza humana em si. 

Explicitação. A beleza, notadamente a do soma, traz forte carga de consequências explí-

citas, contudo, existe a beleza íntima, mais rara quanto à apreciação dos seres humanos, inteira-

mente implícita. A beleza mentalsomática, transcendendo as linhas do soma, produzida pelas 

energias do holochacra e as descoincidências do psicossoma, muitas vezes detectada pela conscin 

apaixonada, é, sem dúvida, beleza tácita. 

Confor. A beleza da conscin ou de determinado objeto deve ser vista, antes de tudo, de 

modo inteligente, pelo conteúdo e não pela forma sempre transitória. 

Teste. A beleza física ou plástica do corpo humano, notadamente para a mulher – ginos-

soma – pode servir de teste inicial para a consecução da proéxis grupal. 

Hipótese. Eis óbvia hipótese de pesquisa pertinente: – Qual a relação da beleza física 

com o macrossoma? 

Propaganda. A beleza física, em particular da mulher, é lançada e mantida através do 

book, autopromoção, ou seja, propaganda, em geral paga. Assim, as modelos, atrizes, cantoras  

e artistas em geral criam fama e alcançam o estrelato e os problemas profissionais e cosmoéticos. 

 

Historiografia. No universo da Fatuística, incluindo o folclore, a Mitologia e a História, 

encontramos exemplos da beleza humana, ao modo destes 11, listados na ordem alfabética: 

01.  Adônis. 

02.  Afrodite. 
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03.  Apolo. 

04.  Citéria. 

05.  Cupido. 

06.  Graças (As 3 divindades: Aglaia, Eufrosina e Tália). 

07.  Hebe. 

08.  Hipérion. 

09.  Narciso. 

10.  Valquírias. 

11.  Vênus. 

 

Arte. A história da beleza – ou das fulgurações da Estética – está entre os melhores 

frutos ou realizações oferecidas pela Arte à Humanidade. 

Talentologia. Segundo a Cosmoeticologia, a beleza corporal, física ou somática, é talen-

to e pode ser até categoria de inteligência ou condição homeostática, impondo a quem a possui  

a grave responsabilidade grupocármica de usá-la, de exibi-la, quando contribui para elevar  

a consciencialidade, sem submeter os outros a interesses venais ou anticosmoéticos. 

Cirurgia. Do ponto de vista da Evoluciologia, a cirurgia plástica facial pode provocar  

o upgrade ou a intensificação da autestima, da autossuficiência, da autoconfiança e da força pre-

sencial da conscin exatamente através da melhoria da estética ou do visual pessoal. 

 

Antipodia. Conforme a Experimentologia, perante a ambiguidade, a beleza apresenta 

surpresas inconcebíveis notadamente quando examinamos a estética relativa à consciência na di-

mensão física e nas dimensões extrafísicas. Eis 2 exemplos práticos: 

1.  Jovem. A jovem mulher, fisicamente linda e sexy, verdadeira Afrodite, pode ser mera 

assassina, e extrafísica, holossomática ou energeticamente ser horrenda. 

2.  Idoso. O homem idoso, caquético, fisicamente horroroso, o Quasímodo (personagem 

teatral), pode ser o sábio muito bem articulado, e extrafísica, holossomática ou energeticamente 

ser a estrela. 

 

Harmoniologia. Na análise da Extrafisicologia, a beleza mais apurada é a parabeleza, 

não raro indescritível ou inefável, contemplada ou sentida pelas consciências intrafísicas quando 

projetadas de modo consciente, e pelas consciexes harmonizadas sentindo e vivenciando-a nas 

comunidades extrafísicas evoluídas. 

Desassediologia. De acordo com a Ginossomatologia, a beleza física relativa a determi-

nada jovem, quando inteligente e sexy, pode ser enorme tropeço para se alcançar a condição da 

desperticidade ou mesmo para se manter sem as intrusões interconscienciais provenientes de 

consciexes energívoras. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Holossomatologia, a beleza pode ser classificada, 

no mínimo, em duas categorias: 

1.  Física: relativa aos sentidos somáticos, por exemplo: a beleza do rosto, a obra de arte, 

a flor ou a paisagem. 

2.  Consciencial: perceptível pela inteligência, o discernimento e a maturidade, ou seja,  

a beleza cosmoética de alguém se sacrificando em favor de outrem, a elegância do cálculo mate-

mático, o raciocínio mentalsomático, ou o impacto da sinfonia. 

 

Contextualização. No âmbito da Intrafisicologia, afora múltiplos casos e contextos, 

ocorrem, pelo menos, 3 fatos quanto à beleza física, ou plástica somática, dignos de observação, 

aqui dispostos na ordem lógica: 

1.  Julgamento. A pessoa bonita ganha mais e convence, com facilidade maior, os jura-

dos no julgamento. 

2.  Escola. A criança bonita recebe mais atenção dos professores e professoras. 
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3.  Portas. A beleza física é bom passaporte na Socin, ainda patológica, para abrir muitas 

e diferentes portas. 

 

Deficienciolândia. A dimensão intrafísica é a Deficienciolândia (ou Imperfecciolândia), 

por isso, não há beleza humana sem senão. 

 

Inestética. Diante da Parapatologia, há, pelo menos, 2 aspectos negativos quanto à bele-

za merecedores de atenção: 

1.  Plástica. Os atentados à beleza na área das cirurgias plásticas naqueles casos nos 

quais, em vez de melhorar a estética, pioram os traços das pessoas, criando monstros artificiais. 

2.  Doenças. As belezas naturais representando perigo, por exemplo, as doenças transmi-

tidas pelos lindíssimos pombos alvos, os mensageiros da paz. 

 

Mentalsomatologia. Como esclarece a Autocriteriologia, a beleza também aparece e faz 

pensar, por exemplo, a beleza dos achados astronômicos motivam o estudo árduo da Astronomia 

por toda parte, envolvendo milhares de pessoas. 

 

Transcendentalidade. Pelos conceitos da Parapercepciologia, o clarividente, com as 

próprias energias conscienciais, consegue ver o clímax de beleza – a estética – das pessoas, mu-

lheres e homens, sem precisar ingerir bebida alcoólica, detectando as fulgurações do holossoma. 

 

Sensibilidade. Sob a ótica da Psicossomatologia, a beleza (assim como a feiura), tem re-

lação direta com o psicossoma, o paracorpo da sensibilidade afetiva e pode ser classificada, pelo 

menos, em 4 categorias conforme a realidade na qual aparece, nesta dimensão intrafísica, aqui 

dispostas na ordem lógica: 

1.  Pessoa. 

2.  Animal subumano: o filhote; incluindo as plantas, flores e folhas. 

3.  Objeto: seja natural ou artificial. 

4.  Ambiente: indoors ou outdoors, a paisagem, por exemplo. 

 

Forma. Como se observa, a beleza física, do soma, pode ser reflexo do psicossoma ou 

não. 

Enganologia. As formas humanoides enganam. A jovem lindíssima pode ser a megasse-

diadora do grupo evolutivo. Mulheres desse nível geraram guerras cruentas registradas pela His-

toriografia Humana. 

Depuração. Pelos princípios da Ressomatologia, ressomar é depurar a beleza da cons-

ciência por intermédio da fealdade do soma. 

Presenciologia. No universo da Somatologia, a beleza física em muitos casos é compo-

nente fundamental da força presencial da conscin, homem ou mulher, notadamente no período da 

mocidade. Força presencial não é pisar duro. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a beleza, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adorno  consciencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 
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07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

09.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  MULHER  SOMENTE  SENTINDO-SE  REALIZADA  COM 
A  BELEZA  FÍSICA  DO  PRÓPRIO  GINOSSOMA,  AINDA 

VIVE  ESCRAVA  DAS  AUTOMIMESES  DISPENSÁVEIS,  SEM  

TER  DESCOBERTO  OS  TALENTOS  DO  MENTALSOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem alguma relação direta com o contexto da Es-

tética? O conceito de beleza tem favorecido você, de algum modo, nesta existência? 

 
Filmografia   Específica: 

 
1.  Beleza Roubada. Título Original: Stealing Beauty. País: Itália; França; & Reino Unido. Data: 1996. Du-

ração: 118 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; Francês; Alemão; Espanhol; & Italiano. Cor: 

Colorido. Legendado: Português. Direção: Bernardo Bertolucci. Elenco: Liv Tyler; Carlo Cecchi; Sinéad Cusack; Jo-
seph Fiennes; Jason Flemyng; Anna-Maria Gherardi; & Rachel Weisz. Produção: Jeremy Thomas. Desenho de Produ-

ção: Gianni Silvestri. Direção de Arte: Domenico Sica. Roteiro: Bernardo Bertolucci; & Susan Minot. Fotografia: 

Darius Khondji. Música: Richard Hartley. Montagem: Pietro Scalia. Cenografia: Cynthia Sleiter. Companhia: Fiction; 
France 2 Cinéma; Jeremy Thomas Productions; Recorded Picture Company (RPC); & Union Générale Cinématographi-

que (UGC). Sinopse: Depois do suicídio da mãe, bela jovem viaja para a Itália com 2 objetivos: encontrar o verdadeiro 

pai e rever antigo namorado. 
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Marshall Herskovitz; Arnon Milchan; & Edward Zwick. Desenho de Produção: Norman Garwood. Direção de Arte: 

Stefania Cella; & Gianni Giovagnoni. Roteiro: Jeannine Dominy, baseada no livro de Margaret Rosenthal. Fotografia: 

Bojan Bazelli. Música: George Fenton. Montagem: Arthur Coburn; & Steven Rosenblum. Cenografia: Ian Whittaker. 

Companhia: Bedford Falls Productions; & New Regency Pictures. Sinopse: Na Veneza do Século XVI, as cortesãs eram 

as únicas mulheres com liberdade para estudar. É neste cenário onde a bela Veronica Franco troca o grande amor da 

própria vida pela chance de se tornar a mulher mais desejada e influente da época. 
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B E L I C I S M O    R E L I G I O S O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O belicismo religioso é a condição ideológica, patológica e anacrônica, da 

consciência, intra ou extrafísica, gerada a partir da associação do temperamento beligerante  

à crença teológica, provocando comportamento radical, comocional, irracional e violento, mani-

festo em disputas, terrorismos, guerras, genocídios e matanças em nome de Deus. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo bélico deriva do idioma Latim, bellicus, ―bélico; relativo ou 

pertencente à guerra‖. Apareceu no Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, 

―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou re-

sultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mór-

bido; condição patológica‖. O vocábulo belicismo surgiu em 1958. A palavra religioso deriva 

também do idioma Latim, religiosus, ―piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela religião‖. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Teobelicismo. 2.  Fundamentalismo religioso. 3.  Violência teológi-

ca. 4.  Beligerância religiosa.  

Neologia. As duas expressões compostas belicismo religioso pessoal e belicismo reli-

gioso grupal são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Belicismo irreligioso. 2.  Militarismo laico. 3.  Belicosidade laicista.  

4.  Pacifismo religioso. 

Estrangeirismologia: o ultimate fight combat (UFC) dentro de igrejas evangélicas no 

Brasil; o irish republican army (IRA); o bloody sunday marcando a disputa de católicos e protes-

tantes na Irlanda do Norte (Ano-base: 1972); a jihad islâmica; o sinal da cruz do snyper cristão 

antes do tiro; o mass murderer do terrorismo internacional; o takfir enquanto ato de excomunhão 

de muçulmanos; a imprescindibilidade do modus vivendi pacífico na modificação da conduta bé-

lica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da ausência de discer-

nimento quanto à Antidogmaticologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Armas: ba-

gulhos sacralizados. Teobelicismo: mimese milenar. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao assunto: – Guerras religiosas são, basicamente, 

pessoas se matando para decidirem quem tem o melhor amigo imaginário (Napoleão Bonaparte, 

1768–1821). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal teobelicista; o holopensene pessoal belicista; o ho-

lopensene pessoal religioso; o holopensene teoterrorista; o holopensene da intransigência religio-

sa; o holopensene segregacionista; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xeno-

pensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; a falta dos ortopensenes; a carência da 

ortopensenidade; a ausência dos evoluciopensenes; a negação da evoluciopensenidade; a necessida-

de dos pensenes cosmoéticos da convivialidade sadia. 

 

Fatologia: o belicismo religioso; a intolerância belicista religiosa; o fanatismo bélico re-

ligioso; a fé justificando a guerra; o exército de Cristo; a inócua verborragia teológica influenci-

ando os conflitos; o martírio dos santos católicos; a dissidência nas igrejas cristãs primitivas;  

a politicagem cristã; a Inquisição Católica; a fogueira enquanto estigma da inclemência cristã;  

a representação divina da monarquia; a incidência dos exércitos de monges combatentes da Idade 

Média; o ataque aos cátaros na França Medieval; o massacre dos huguenotes na França, em 23 de 
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agosto de 1572, conhecido como Noite de São Bartolomeu; a Reforma Religiosa; a Contrarrefor-

ma; a reconquista; a catequese jesuíta na América Latina; os doutrinamentos bélicos proferidos na 

capelania; os patrulhamentos ideológicos da Opus Dei; as medalhinhas dos santos guerreiros; as 

penitências da quaresma; os estigmas produzidos na autoflagelação; o sábado de aleluia e a ma-

lhação de Judas; as cruzadas evangélicas; as mortes enumeradas na Bíblia; a ideologia da supre-

macia branca ariana da Klu Klux Klan (KKK); o sorteio de arma em Igreja Batista estadunidense; 

a bíblia enquanto livro semeador de discórdia; o messianismo guerreiro judeu; a ideia segregacio-

nista do povo escolhido; a imagem do Deus furioso; a ideia do servo do senhor; a talibanização do 

Oriente Médio; a polícia religiosa da Al-Qaed; a decapitação no islamismo radical; a irracionali-

dade da pena de morte por apedrejamento; o multicídio devastador do Estado Islâmico; a escravi-

zação de mulheres perpetrada no Estado Islâmico; as mortes causadas no Charlie Hebdo relacio-

nadas com a iconização do profeta Maomé (Ano-base: 2015); o ataques a cristãos no Quênia pelo 

grupo radical islâmico Al Shabaab; o sequestro de jovens nigerianos pela facção islamita Boko-

Haram; os estigmas sexossomáticos aplicados em nome da Religião; as penalidades estigmatizan-

tes utilizadas no Tibet budista; o budismo extremista no Mianmar; os sacrifícios humanos astecas; 

as atrocidades étnico-religiosas; a marcha forçada do genocídio armênio; a violência intertribal 

insensata; a matança das minorias étnicas na África; a perseguição de albinos na Tanzânia para 

sacrifícios humanos; as cruzadas modernas; a militância político-partidária armada; a guerra pre-

ventiva; a exaltação dos memoriais de guerra; a cerimônia religiosa de depositar flores no túmulo 

do soldado desconhecido; o atraso provocado à evolução científica; a perseguição aos cientistas 

sob pretextos religiosos; a tentativa da Primavera Árabe em defesa do estado laico; a superação da 

religiosidade beligerante por meio da Descrenciologia Cosmoética. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bolsões 

holopensênicos teobelicistas; o estigma grupocármico multiexistencial do uso de armas; o estigma 

grupocármico das beatices irracionais repercutindo multidimensionalmente; a paracanga religio-

sa; as transmigrações interplanetárias; as interprisões grupocármicas multisseculares, em base co-

letiva, de países predominantemente belicistas; a saída do belicismo religioso a partir do parapsi-

quismo lúcido assistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico religião-guerra; o sinergismo deslocado re-

ligião estatal–xenofobia; o sinergismo governos religiosos–censura; o sinergismo nosográfico 

intolerância-fanatismo; o sinergismo abominável segregação religiosa–segregação racial; o si-

nergismo cego inconformismo–puritanismo radical; o sinergismo anacrônico diferenças-confli-

tos; o sinergismo irracional sacrifício de animais–ritos religiosos; a necessidade do sinergismo 

compreensão-paz.  

Principiologia: o equívoco do princípio do puritanismo religioso; a ausência do princí-

pio admiração-discordância; a ausência do princípio da descrença (PD); a privação do princípio 

da autocrítica; o princípio “isso não é para mim”; o princípio “se não é bom não adianta fazer 

maquilagem”; o imperativo do princípio da antiviolência; o princípio do autesforço na constru-

ção coletiva da paz. 

Codigologia: os códigos de guerra; os códigos teológicos ultrapassados; a imposição 

dos códigos de condutas morais; a urgência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a neces-

sidade da elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da guerra justa; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria das 

interprisões grupocármicas; a teoria da transmigração interplanetária; a teoria do Estado Mun-

dial Cosmoético; a teoria do Homo sapiens pacificus. 

Tecnologia: as técnicas de tortura; as técnicas de coerção; as técnicas de aliciamento; 

as técnicas da lavagem subcerebral; a utilização das técnicas da propaganda pró-teobelicismo;  

o imperativo das técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; a importância das técnicas da convi-

vialidade sadia. 
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Voluntariologia: o voluntariado tarístico e pacificador nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs), fomentando a ortopensenidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito castrador da Religião; o efeito estigmatizante da guerra; o efeito 

amedrontador da Baratrosfera; o efeito mutilador da infibulação; o efeito constrangedor da ig-

norância; o efeito paraeducativo da ação e reação (carma); o efeito admoestador da inteligência 

evolutiva (IE). 

Neossinapsologia: o belicismo impossibilitando a obtenção das neossinapses pacifica-

doras; o teologismo impedindo a aquisição das neossinapses do autoparapsiquismo; o dogmatis-

mo dificultando o afloramento das neossinapses descrenciológicas; o irracionalismo atrapalhando 

o desenvolvimento das neossinapses da inteligência evolutiva; o segregacionismo obstando a pro-

moção das neossinapses ortoconviviológicas; o terrorismo barrando a adoção das neossinapses da 

Paradireitologia; o maniqueísmo atravancando a impetração das neossinapses da Cosmovisio-

logia. 

Ciclologia: o ciclo patológico das automimeses; o ciclo ataques-contrataques; o ciclo 

alternante doentio algoz-vítima; a necessidade do ciclo educação-diálogo-cooperação. 

Enumerologia: o teobelicista anacrônico; o teobelicista doutrinador; o teobelicista con-

servador; o teobelicista machista; o teobelicista salvacionista; o teobelicista evangelizador; o teo-

belicista tribalista. A agressão; a barbárie; a crendice; o genocídio; a ignorância; a marionetagem; 

a ortodoxia. 

Binomiologia: o binômio pseudopaz-pseudodefesa; o binômio xiíta-sunita; o binômio 

genuflexão-continência; o binômio imposição de ideias–verdade absoluta; o binômio coesão co-

letiva–coerção grupal; o binômio infantilidades-emocionalismos; o binômio circuncisão-infibula-

ção; o binômio barbarismos-sadismos; o binômio altar–monumentos de guerra; o binômio puri-

tanismo religioso–pensamento político; o binômio lavagens subcerebrais–crenças inúteis; o bi-

nômio proibitório controvérsia-discordância; o binômio idealismo-agressão. 

Interaciologia: a interação beatice-preconceito; a interação egoísmo–falta de empatia; 

a interação egocarma-grupocarma; a interação medo-subserviência; a interação poder secular– 

–poder religioso; a interação assimilação cultural–identidade distorcida; a interação seita– 

–policiamento ideológico; a aplicação da interação energização-assistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo beligerância religiosa pessoal–beligerância religiosa co-

letiva; o crescendo anátemas-excomunhões; o crescendo radical sunitismo-wahabismo; a neces-

sidade do crescendo porão consciencial–autoconscientização. 

Trinomiologia: o trinômio quartel-seminário-mosteiro; o trinômio fanatismo-funda-

mentalismo-tradicionalismo; o trinômio anjos guerreiros–profetas guerreiros–santos guerreiros; 

o trinômio orgulho-prepotência-arrogância; o trinômio ingenuidade–subcérebro abdominal– 

–porão consciencial; o trinômio positivo exemplariedade-teática-verbação; o trinônio autodis-

cernimento–pacificação–não agressão. 

Polinomiologia: o polinômio teobélico judaísmo-islamismo-cristianismo-paganismo-bu-

dismo-hinduísmo; o polinômio segregacionista católicos-anglicanos-protestantes-metodistas-

presbiterianos-calvinistas; o polinômio infiéis-hereges-ateus-excomungados; o polinômio mítico 

Chiva-Iahweh-Marte-Odin; o polinômio patológico dogmatismo-sectarismo-fanatismo-totalita-

rismo-terrorismo; o polinômio paixões religiosas–perseguições religiosas–violência religiosa– 

–submissão forçada; o polinômio religiões-seitas-iniciações-sacralizações; o polinômio guerras- 

-guerrilhas-terrorismos-conflito; a querência do polinômio desarmamento-tolerância-antibelicis-

mo-pacificação. 

Antagonismologia: o antagonismo possessão dogmática patológica / estado vibraci-

onal; o antagonismo Criacionismo / Evolucionismo; o antagonismo Estado religioso / Estado 

laico; o antagonismo religiosidade / descrencialidade; o antagonismo empatia / insensibilidade; 

o antagonismo radicalismo / intercompreensão; o antagonismo regressão evolutiva / inteligência 
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evolutiva; o antagonismo trégua passageira / paz duradoura; o antagonismo tribunais laicos  

/ tribunais religiosos; o antagonismo diversidade / uniformidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do voluntarismo deslocado; o paradoxo dias de erro–anos 

de retratação–séculos de recomposição; o paradoxo de a paz universal estar subordinada à paz 

individual; o paradoxo da paz a partir da guerra. 

Politicologia: a teocracia; a clerocracia; a monarquia; a assediocracia; a tirania; a mafio-

cracia; o totalitarismo; a baionetocracia; a ausência da democracia pura. 

Legislogia: a lei da blasfêmia; a lei de Talião; a lei do menor esforço; a lei da sharia;  

as leis dogmáticas; as leis do direito canônico; a anticosmoética da lei do mais forte; a aplicação 

das leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a carência da neofilia; a falta da bibliofilia; a necessidade da enciclopedio-

filia; a pouquidade da assistenciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a eleuterofobia; a tropofobia; a hadefobia; a episte-

mofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); as síndromes psicóticas; a síndro-

me do justiceiro; a sídrome de Swedenborg; a síndrome do transtorno explosivo; a síndrome do 

medo; a síndrome da insegurança; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a assediomania; a doxomania; a enteomania; a belicomania; hieromania;  

a megalomania; a religiomania; a teomania; a bibliomania religiosa. 

Mitologia: o mito da paz a partir da guerra; o mito do messianismo; o mito da perfei-

ção; a falácia do mito do dever cumprido do herói de guerra; o poder da Mitologia na mistifica-

ção dos fatos; o mito da religião pacífica. 

Holotecologia: a absurdoteca; a hoploteca; a nosoteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Fanatismologia; a Grupocarmologia; a Desvio-

logia; a Reurbanologia; a Parapedagogia; a Reeducaciologia; a Pacifismologia; a Interassistencio-

logia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu teobelicista; a consréu belicista; a consréu religiosa; a consréu 

idólatra; a isca humana inconsciente; a consréu torturadora; a consréu manipuladora; a consréu 

imatura; a consréu mafiosa; a consréu monarquista; a consréu baratrosférica; a personalidade cru-

zadista; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o genocida; o terrorista; o guerreiro profissional; o vendedor de armas; 

os gladiadores do altar; o guia amaurótico extrafísico; os ditadores messiânicos; o senhor da 

guerra; o político; o contrabandista; o torturador; o escravo; o prisioneiro; o refugiado; o homem-

bomba; o mercenário; o propagandista; o megassediador; o pusilânime; o peregrino; os monges-

guerreiros; o profeta; o catequista profissional; o religioso; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o reeduca-

dor; o projetor consciente; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o reciclante existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tertuliano; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a genocida; a terrorista; a guerreira profissional; a vendedora de armas; 

as gladiadoras do altar; a guia amaurótica extrafísica; as ditadoras messiânicas; a senhora da 

guerra; a política; a contrabandista; a torturadora; a escrava; a prisioneira; a refugiada; a mulher-

bomba; a mercenária; a propagandista; a megassediadora; a pusilânime; a peregrina; as monjas-

guerreiras; a profeta; a catequista profissional; a religiosa; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a reedu-

cadora; a projetora consciente; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a reciclante existencial; 

a maxidissidente ideológica; a tertuliana; a verbetóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens re-

urbanisatus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens transmi-

gratus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens serenis-

simus. 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: belicismo religioso pessoal = a autoflagelação penitencial do cilício,  au-

toimposta pelo seguidor da Opus Dei; belicismo religioso grupal = o ato tribal coletivo do ape-

drejamento de mulher considerada adúltera, no Islamismo radical. 

 

Culturologia: a cultura da oração; a cultura da guerra; a cultura do intervencionismo; 

a cultura do sacrifício; a cultura do teoterrorismo; a cultura da segregação; a cultura da castra-

ção; a cultura da ignorância. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, em ordem alfabética, 22 exemplos 

indicadores da convergência do modus pensandi das consciências religiosas e belicistas: 

01.  Bairrismo: o seminário; o quartel. 

02.  Conservadorismo: a hierarquia religiosa; a hierarquia militar. 

03.  Devocionismo: a idolatria aos santos; a bandeira. 

04.  Escravismo: o ato de contrição; a ordem unida. 

05.  Extremismo: a fogueira; a forca. 

06.  Formalismo: a corte eclesiástica; a corte marcial. 

07.  Institucionalismo: a profissão de fé; o juramento à bandeira. 

08.  Intervencionismo: as missões religiosas; a invasão armada. 

09.  Machismo: o papado; o generalato. 

10.  Maniqueísmo: a madrassa; a ordem do dia. 

11.  Mercantilismo: o paraíso celestial; as medalhas. 

12.  Monoideísmo: a reza do terço; as armas de fogo. 

13.  Nacionalismo: os hinos religiosos; os hinos nacionais. 

14.  Proselitismo: a missa; a feira de vendas de armas. 

15.  Racismo: a congregação religiosa; a tropa de elite. 

16.  Ritualismo: a procissão; a parada militar. 

17.  Sadismo: a penitência; o fuzilamento. 

18.  Salvacionismo: a caridade cristã; o ato heróico. 

19.  Segregacionismo: o celibato; a fronteira vigiada. 

20.  Simbolismos: a cruz; a espada.  

21.  Tradicionalismos: a burca; a farda. 

22.  Tribalismos: a ordem religiosa; o clã. 

 

Morticídio. Do ponto de vista da Conflitologia, a crença religiosa associada à violência 

é causadora de inúmeros casos de morticídios. Eis, em ordem alfabética, 29 exemplos de conflitos 

promovidos por desavenças religiosas ao longo dos séculos: 

01.  Bósnia (1992–1995): 200 mil mortes entre cristãos e muçulmanos. 

02.  Europa (1400–1800): 60 mil mulheres morreram acusadas de bruxaria. 

03.  Império Romano (264 a.e.c.–435): 3 milhões de gladiadores mortos. 

04.  Império Romano Oriental (514–518): 65 mil mortes na disputas ao bispado  

cristão. 

05.  Cruzada albigense (1208–1249): 1 milhão de mortes no combate ao catarismo. 

06.  Cruzadas (1095–1291): 3 milhões de mortes entre cristãos e muçulmanos. 

07.  Divisão da Índia (1947): 500 mil mortes entre hindus e muçulmanos. 

08.  Guerra civil inglesa (1642–1646): 190 mil mortes entre puritanos e anglicanos. 

09.  Guerra civil russa (1919): 115 mil mortes de judeus. 

10.  Guerra da Argélia (1992–2002): 150 mil mortes entre muçulmanos. 
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11.  Guerra do Líbano (1975–1990): 50 mil mortes entre cristãos e muçulmanos. 

12.  Guerra dos 30 anos (1618–1638): 6,5 milhões de mortes entre católicos e protes-

tantes na Alemanha. 

13.  Guerras religiosas francesas (1562–1598): 3,5 milhões morreram entre católicos  

e protestantes. 

14.  Guerras romano-judaica (66–74 e 130–136): 350 mil mortes. 

15.  Guerra Ucrânia-Polônia (1648–1654): 100 mil mortes de judeus. 

16.  Holocausto (1938–1945): 5,5 milhões de mortes de Judeus na Alemanha nazista. 

17.  Império Bizantino (845–855): 100 mil mortes na proscrição à heresia gnóstica. 

18.  Índia (até 1899): em Culto místico Thugee, adoradores da deusa Kali  mataram em 

torno de 50 mil pessoas em sacrifícios humanos. 

19.  Invasão da Irlanda (1649–1652): 300 mil mortes. 

20.  Prática do sati (1815–1828): 60 mil mortes em sacrifício de viúvas na Índia. 

21.  Rebelião Fang La (1120–1122):  2 milhões de mortes de cristãos chineses. 

22.  Rebelião Hui (1862–1873): 640 mil mortes em rebelião muçulmana na China. 

23.  Rebelião Panthay (1855–1873): 1 milhão de mortes de muçulmanos na China. 

24.  Rebelião Shimabora (1587–1660): 300 mil mortes de cristãos. 

25.  Rebelião Taiping (1850–1864): 20 milhões de mortes na China. 

26.  Revolta holandesa (1566–1609): 100 mil mortes entre protestantes e cristãos. 

27.  Revolta Mahdi (1881–1898): 5,5 milhões de mortes de muçulmanos no Sudão. 

28.  Sacrifícios astecas (1440–1524): 1,2 milhões de mortes de prisioneiros de guerra. 

29.  Vietnã (1820–1885): 130 mil mortes de cristãos por governos comunistas. 

 

Pena de morte. Sob o enfoque da Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 7 países 

islâmicos perseguidores de conscins ateias divergentes do pensamento religioso vigente, executo-

res da pena de morte: 

1.  Afeganistão. 

2.  Arábia Saudita. 

3.  Irã. 

4.  Maldivas. 

5.  Mauritânia. 

6.  Paquistão. 

7.  Sudão. 

 

Terapeuticologia. Na consecução da tares, a consciência já liberta da violência e das 

crenças pessoais anacrônicas, exercitando a verbação exemplarista, pode auxiliar as consciências 

teobelicistas ainda patológicas, porém mais flexíveis e reconhecedoras dos autenganos, auxilian-

do-as na reeducação antidogmática e na construção da pacificação íntima. 

Paradireito. A evitação da barbárie e da imposição radical de ideários tresloucados  

é promovida a partir da Reeducaciologia e consolidada com o aprendizado das máximas do Para-

direito enquanto bússola consciencial influenciadora nas escolhas sadias. 

Transmigraciologia. A despeito das inúmeras oportunidades de ajustes grupocármicos, 

ignorando a cidadania cósmica, pode restar ao teobelicista, ainda crente empedernido e defensor 

de modos de controle e convívio patológico antidemocrático, mantenedor do temperamento beli-

coso e dos preceitos religiosos castradores, a aplicação cosmoética da transmigração interplanetá-

ria terapêutica.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o belicismo religioso, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Alforria  da  dogmática  religiosa:  Liberaciologia;  Homeostático. 

02.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

03.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Heresiologia:  Descrenciologia;  Neutro. 

06.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

11.  Medievo:  Historiologia;  Neutro. 

12.  Radicalismo:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Temperamento  autodestrutivo:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  monástico:  Temperamentologia;  Neutro. 

15.  Templariologia:  Historiologia;  Neutro. 

 

A  RELIGIÃO,  O  PODERIO  BÉLICO  E  A  FÉ  CEGA  CONSTI- 
TUEM  MEGAPATOLOGIAS  A  SEREM  EXTIRPADAS  POR 
MEIO  DA  REEDUCAÇÃO  CONSCIENCIAL,  UTILIZANDO 

O  PRINCÍPIO  DA  DESCRENÇA  COMO  NORTE  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda defende ―com unhas e dentes‖ as crenças 

pessoais de natureza religiosa e belicista? Admite a utilização da Descrenciologia na condição de 

vacina antidogma?  
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Malala, Youzafsai; & Lamb, Christina; Eu sou Malala: A História da Garota que defendeu o Direito  

à Educação e foi baleada pelo Talibã (I am Malala: The Girl who stood up for Education and was shot by the Taliban); 
Biografia; revisoras Carmen T.S. Costa; & Márcia Moura; trad. Carolina Chang; et al.; 360 p.; 5 partes; 24 caps.; 5 cita-

ções; 1 mapa; 2 websites; epíl.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2013; páginas 30 a 200. 

2.  Narloch, Leandro; Guia politicamente Incorreto da História do Mundo; revisores Alícia Toffani; Jumi 
Oliveira; & Luíza Thebas; 320 p.; 14 caps.; 15 seções; 15 subseções; 1 citação; 14 ilus.; 3 tabs.; 1 website; 348 notas; 115 

refs.; 47 webgrafias; 21 x 14 cm; br.; Leya; São Paulo, SP; 2013; páginas 132 a 140. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 218, 243, 315, 475, 488 a 490, 501, 508 e 677 a 759. 

4.  Weiss, Michael; & Hassan, Hassan; Estado Islâmico: Desvendando o Exército do Terror ( ISIS: Inside the 
Army of Terror); trad. Jorge Ritter; VIII + 262 p.; 83 seções; 14 caps.; 1 E-mail; 2 microbiografias; 1 website; 587 notas; 

236 webgrafias; 23 x 16 cm; br.; Pensamento-Cultrix; São Paulo, SP; 2015; páginas 125, 138 e 156. 

5.  White, Matthew; O Grande Livro das Coisas Horríveis: A Crônica Definitiva da História das 100 Piores 

Atrocidades (The Great Big Book of Horrible Things: The Definitive Chronicle of History‟s 100 worst Atrocities); pref. 

Steven Pinker; revisão Bruno Garcia; trad. Sergio Moraes Rego; XIII + 754 p.; 9 partes; 422 seções; 123 subseções; 101 

caps.; 325 cronologias; 1 E-mail; 3 gráfs.; 6 mapas; 1 microbiografia; 3 tabs.; 1 website; 1.095 notas; 2 filmes; 350 refs.; 
43 webgrafias; 2 apênds.; 23 x 16 x 4 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 43 a 48, 75 a 78, 131 a 151, 166  

a 169, 201 a 206, 250 a 259, 289 e 290. 

 

G. J. H. 
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B E M  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bem é qualquer coisa constituindo propriedade de alguém, capaz de satis-

fazer necessidades do Homem, suscetível de apropriação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo bem, aplicado ao modo de advérbio, procede do idioma Latim, 

bene, ―bem; vantajosamente; excelentemente; convenientemente; felizmente; prosperamente; efi-

cazmente; de modo sensato‖. Quando aplicado enquanto substantivo deriva também do idioma 

Latim, bonus, ―bom; ter as necessárias qualidades; conveniente; apto; útil; rico; opulento; exce-

lente; delicado; hábil; virtuoso; corajoso; valoroso; denodado; formoso‖. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Bem útil. 02.  Bem de consumo. 03.  Bem de produção. 04.  Patri-

mônio. 05.  Posse. 06.  Possessão. 07.  Propriedade. 08.  Vantagem real. 09.  Domínio. 10.  Para-

bém. 

Neologia. As duas expressões compostas bem básico e bem evoluído são neologismos 

técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Pseudobem. 02.  Falso bem. 03.  Suposto bem. 04.  Falsa regalia. 

05.  Dano. 06.  Mal. 07.  Mal mascarado. 08.  Mal camuflado. 09.  Ruína.  10.  Usurpação. 

Estrangeirismologia: o Administrarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do soma e respectivos instrumentos existenciais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem bens 

coletivos. 

Citaciologia. Eis a afirmação multissecular, latina, relativa aos bens, merecedora de re-

flexão: – Re enim, non verbis peculium augendum est. (Sexto Pompônio; Século II e.c.). Já o dita-

do popular afirma: – ―Não troque os bens de hoje por promessas de amanhã‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento quanto à intrafisicalidade; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o bem; o bem de consumo; os bens; os ativos disponíveis; o abertismo cons-

ciencial; a aceleração da História Pessoal; o altruísmo; a amortização evolutiva; o amplificador da 

consciencialidade; as armas e os armamentos problemáticos; a autocorrupção; a autoconsciência 

social; o capitalismo selvagem; a autoconsciência econômica; o consumismo inveterado; o despo-

jamento e o esbanjamento; o desperdício; a interprisão grupocármica; os lobismos; as manipula-

ções conscienciais; as ostentações sociais; a priorização evolutiva; os requintes anticosmoéticos; 

as suntuosidades intrafísicas; os limites das coisas; a substituição do entusiasmo pela sensatez;  

a omissuper; os perigos da atual Era da Fartura; a Era do Superconsumismo; a virtude cosmoéti-

ca; o parâmetro de conduta evolutiva; o dever interconsciencial; a harmonia na convivência;  

o sentido do fluxo do Cosmos; a parte homeostática do Universo; o lado do saldo na Ficha Evolu-

tiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. Na análise da Ex-

trafisicologia, existem os parabéns, tanto de conscins lúcidas quanto de consciexes evoluídas, re-

presentando as aquisições pessoais, intraconscienciais, imorredouras. Devemos, pois, congratular-

mo-nos e ―dar os parabéns para quem acumula parabéns através da vida humana‖. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio universalista do “fazer o bem sem olhar a quem”; o princí-

pio cosmoético do bem ser sempre mais forte em relação ao mal; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica do “ninguém perde ninguém”. No âmbito da Cosmoeticologia, existe o princípio 

demonstrando a holomaturidade quanto à evolução consciencial: mais vale 1 bem pacificamente 

certo e sadio se comparado a 1.000 bens ainda suscetíveis de serem males. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o senso cosmoético;  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas conscientizando sobre as vanta-

gens evolutivas dos atos benéficos. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de autorreeducação para  

o bem; as técnicas de reeducação coletiva da reurbanização planetária. 

Voluntariologia: o trabalho interassistencial voluntário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos sadios da moderação. 

Ciclologia: o ciclo de produtividade da vida humana; o ciclo ressoma-dessoma-inter-

missão. 

Binomiologia: o binômio bem-fazer–bem-estar; o binômio conservantismo-recéxis. 

Consoante a Experimentologia, os bens da conscin apresentam relação direta com o nível pessoal 

perante o binômio apego-autodesapego. No âmbito da Mentalsomatologia, o binômio apego-au-

todesapego é essencial para alguém entender a razão da existência dos bens na vida intrafísica. 

Interaciologia: a interação extensão das acumulações–qualidade das acumulações. 

Crescendologia: o crescendo Ética Humana–Bioética–Cosmoética; o crescendo acumu-

labilidade-usabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio resultado cosmoético– 

–autoconceito reiterado–autestima revigorada; o trinômio evolutivo vontade firme–intencionali-

dade cosmoética–autorganização profícua. 

Polinomiologia: o polinômio temperança-coragem-prudência-justiça; a libertação pes-

soal do polinômio Economia-finanças-lucro-dinheiro. 

Antagonismologia: o antagonismo maniqueísta bem / mal; o antagonismo interassisten-

cialidade cosmoética / assistencialismo demagógico; o antagonismo omissuper / interprisão gru-

pocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo bilionário-agiota. 

Politicologia: a democracia interassistencial; a lucidocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do maior esforço aplicada à domesticação da 

subcerebralidade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da acumulação. 

Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis. 

Holotecologia. Na Intrafisicologia, os bens pessoais são todos, em tese, artefatos do sa-

ber destinados a cumprir função específica e / ou a satisfazer a necessidade momentosa para  

o cumprimento da autoproéxis ou da maxiproéxis. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Experimentologia; a Evolucio-

logia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Proexologia; a Autocogniciologia; a Intencionolo-

gia; a Holomaturologia; a Economiologia; a Inutilogia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin large; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de bem. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de bem. 

 

Hominologia: o Homo sapiens beneficus; o Homo sapiens benefactor; o Homo sapiens 

benus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens democraticus; 

o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bem básico = o corpo humano ou soma da conscin; bem evoluído = o li-

vro redigido e publicado como obra-prima e megagescon da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da democracia; a cultura do bem. 

Diminutivo. O vocábulo bem, substantivo masculino, é monossílabo e, portanto, diminu-

tivo, em si mesmo, quanto à forma. Por este ângulo, benéfico seria o aumentativo. 

Coletivo. O vocábulo bens, indicando patrimônios, possessões ou propriedades, funciona 

ao modo de coletivo. 

Confor. O confor pode ser muito complexo quanto à estrutura e interpretação, entre  

a forma e o conteúdo, por exemplo, somente porque o homem se chama Rubens, não quer dizer 

ser proprietário de vasto patrimônio material. 

Simbologismo. A dança ao redor do bezerro de ouro é ainda hoje (Ano-base: 2009),  

símbolo da busca exagerada de bens materiais. 

Síntese. Os maiores bens ou patrimônios disponíveis na vida humana são os relacio-

namentos evolutivos da consciência dentro da Conviviologia Intrafísica e Extrafísica. 

Surpreendência. Há bens implícitos, por exemplo, aquela fortuna razoável do mendigo, 

somente conhecida depois da dessoma, e sempre surpreendentes. 

Teática. Conforme a Evoluciologia, o mais inteligente e rentável evolutivamente  

é a conscin lúcida diminuir as necessidades de ter ou possuir, aplicando mais ênfase no ser e no 

produzir em favor de todos. Tal postura significa maior autoconsciencialidade prioritária e menor 

intrafisicalidade transitória. 
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Realizações. Dentre as realizações humanas mais ilusórias destaca-se a acumulação dos 

bens do bilionário desfrutando plena euforin, hoje, por aqui, e encarando a melex, amanhã, na in-

termissão pós-dessomática. 

 

Taxologia. Eis, dispostas na ordem lógica, 4 categorias básicas de bens na vida intrafí-

sica: 

1.  Não Duráveis. Bens de consumo não duráveis, por exemplo: alimentos, lâminas de 

barbear. 

2.  Duráveis. Bens de consumo duráveis, por exemplo: eletrodomésticos, automóvel pa-

ra uso familiar. 

3.  Capital. Bens de capital, por exemplo: instalação, máquina, equipamento, caminhão, 

ônibus e automóvel, quando utilizados para o trabalho profissional. 

4.  Complementares. Bens complementares ou intermédios, por exemplo: parafuso, tor-

neira, roda, ou os componentes, de modo geral, destinados a algum bem final. 

 

Economia. Sem o limite real, universalista, da megafraternidade, é, de fato, difícil o con-

vívio útil com as coisas, objetos – inclusive com os bagulhos energéticos – e propriedades, princi-

palmente com referência à Economia ou ao dinheiro. 

Compreensiologia. Consoante a Proexologia, os bens materiais, ou as recepções enri-

quecedoras na vida intrafísica, exigem a contrapartida da retribuição assistencial aos outros de 

acordo com a proéxis e a evolução da conscin. Quem pretende cumprir a programação existencial 

carece, inevitavelmente, querendo ou não, compreender bem o significado e a razão dos bens. 

Esbanjamento. O emprego dos benefícios recebidos na vida humana determina a quali-

dade dos resultados da proéxis pessoal. Por detrás de todo incompléxis, jaz algum tipo de esbanja-

mento. O uso apropriado dos bens conscienciais é o alicerce mais inteligente para a autorganiza-

ção e o compléxis. 

Inventariologia. Segundo a Recexologia, o levantamento real dos bens disponíveis e do 

apego sentido e mantido pela pessoa, ou seja, o grau da autopossessividade quanto às coisas –  

a magnanimidade ou a avareza – é fundamental para quem deseja imprimir renovação à própria 

vida por intermédio da recéxis ampla e irrestrita, a fim de encarar, posteriormente, a reciclagem 

intraconsciencial ou a recin. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bem, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

09.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 
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RIQUEZA,  POBREZA,  FARTURA  E  CARÊNCIA  SÃO  CON-
DIÇÕES  HUMANAS  MUITO  RELATIVAS.  A  VIDA  INTRAFÍ-
SICA  MAIS  RICA  É  AQUELA  NA  QUAL  A  CONSCIN  NÃO  

PADECE  DA  ESCASSEZ  DA  AUTOCOSMOÉTICA  VIVIDA. 
 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com os próprios bens? Você dis-

põe de pé-de-meia para a sobrevivência mais tranquila? 

 
Bibliografia  Específica: 
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New York, NY; 1998; páginas 21 a 76. 

02. Folha de S. Paulo; Redação; Bebê é intimado pelo “Leão” Argentino a Declarar os Bens (Burocracia  

& Gafe Institucional); Jornal; Diário; Caderno: Dinheiro; Seção: Trapalhada; 1 ilus.; São Paulo, SP; 16.04.99; página  
2 – 4. 

03. Fromm, Erich; Ter ou Ser? (To Have or To Be?); apres. Ruth Nanda Aushen; trad. Nathanael C. Caixeiro; 

202 p.; 9 caps.; 110 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4a Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1982; páginas 114 a 134. 
04. Gazeta do Povo; Editorial; Produção de Bens Populares; Jornal; Diário; Ano 82; N. 26.037; Caderno: 

Opinião; Curitiba, PR; 03.02.01; página 12. 
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& 44 Aviões); Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.746; 1 estatística; Curitiba, PR; 16.04.2000; página 27. 
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08. Shotwell, Barbara; & Greenway, Nancy Randolph; Pass it on: A Practical Approach to the Fears and 

Facts of Planning Your Estate (Money Society); XVI + 286 p.; 8 caps.; 47 ilus.; alf.; 23,5 x 15,5 cm; enc.; sob.; Hype-

rion; New York, NY; 2000; páginas 88 a 95. 
09. Sobral, Fabiana; & Vita, Rachel; Meu Bem pra Lá, Meus Bens pra Cá; O Dia; Jornal; Ano 50; N. 17.681; 

Seção: Comportamento; 4 fotos; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 12.11.2000; primeira página (chamada) e 3. 

10. Underhill, Paco; Why we Buy: The Science of Shopping (Money Society); 256 p.; 19 caps.; alf.; 21,5 x 14 
cm; br.; Touchstone Book; New York, NY; 2000; páginas 11 a 44. 

11. Vieira, Waldo; 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 (Edições em 
Português e Inglês); página 113. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4659 

B E M    E S C A S S O  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bem escasso é a realidade mais positiva e difícil de ser encontrada na vi-

da intrafísica, no contexto da Socin, ainda patológica, exigindo maior busca e identificação para 

ser aproveitada, como prioridade interassistencial, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo bem, aplicado ao modo de advérbio, procede do idioma Latim, 

bene, ―bem; vantajosamente; excelentemente; convenientemente; felizmente; prosperamente; efi-

cazmente; de modo sensato‖. Aplicado enquanto substantivo deriva também do idioma Latim, bo-

nus, ―bom; ter as necessárias qualidades; conveniente; apto; útil; rico; opulento; excelente; delica-

do; hábil; virtuoso; corajoso; valoroso; denodado; formoso‖. Surgiu no Século XIII. O termo es-

casso provém do idioma Latim Vulgar, excarsus, ―colhido‖, de excarpus, e este do idioma Latim, 

excerpere, ―separar; apartar; tirar de entre muitos; extrair; colher; escolher‖, e este derivado de 

carpere, ―retirar; apanhar; colher‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Singularidade benéfica. 2.  Raridade evolutiva. 3.  Carência evoluti-

va. 4.  Escassez de bens. 5.  Desprovimento de recursos evolutivos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo escassez: 

escassa; escasseada; escasseado; escasseamento; escassear; escasseza; escassilhador; escassi-

lhar; escassilho; escasso. 

Neologia. As duas expressões compostas bem escasso pessoal e bem escasso geral são 

neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Mal comum. 2.  Vulgaridade negativa. 3.  Excesso patológico.  

4.  Fartura de males. 

Estrangeirismologia: o strong profile de alto nível evolutivo e raríssimo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades cosmoéticas evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autoprioridades evolutivas; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o oásis intrafísico do holopensene ho-

meostático. 

 

Fatologia: o bem escasso; a escassez da integridade; a tragédia da escassez de comida  

e suprimentos vitais; o fato incomum; a situação excepcional; a preciosidade adquirida; a pérola 

negra encontrada; a autoconquista inusitada; a confluência peculiar de compassageiros evoluti-

vos; o entesouramento pessoal. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a paravivência elucidativa inesquecível. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-
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mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento- 

-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática. 

Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os 

princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio fi-

losófico 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 popular de “quem procura, acha”; o princípio da con-

servação multiexistencial do patrimônio consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas do colecionismo cosmoético evolutivo. 

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 Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do atilamento perceptivo e paraperceptivo na identificação do 

bem escasso; os efeitos da conservação multiexistencial do patrimônio consciencial. 

Ciclologia: o ciclo fartura-escassez. 

Enumerologia: o objeto raro; o recurso exíguo; a experiência extraordinária; o compas-

sageiro especial; a competência incomum; o profissional único; o contexto ímpar. 

Binomiologia: o binômio patológico excesso-escassez; o binômio excesso de possibili-

dades–escassez de discernimento; o binômio oferta-procura; o binômio singularidade-originali-

dade; o binômio ineditismo-pioneirismo. 

Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;  

a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;  

a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon;  

a interação recurso insuficiente–competitividade subumana. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo 

abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarece-

dora / afetividade demagógica; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação 

dosificada pró-assistente; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão defici-

tária; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo riqueza / escassez; 

o antagonismo cabedal incomum / cabedal vulgar. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da assistência 

bioenergética. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a assistenciofilia; a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a epicentroteca; a criativoteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia;  

a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; 

a Homeostaticologia; a Extrapolaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens beneficus; o Homo sapiens benefactor; o Homo sapiens 

benus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens democraticus; 

o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bem escasso pessoal = o emprego autoconsciente do macrossoma; bem 

escasso geral = o emprego produtivo das energias conscienciais. 

 

Culturologia: a cultura da Autopriorologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 ca-

tegorias de bens escassos relativos à vida intrafísica no planeta Terra, no Século XXI: 

01.  Abnegação evolutiva. 

02.  Amizade raríssima. 

03.  Binômio admiração-discordância. 

04.  Compléxis. 

05.  Cosmoconsciência vivida. 

06.  Desobediência civil homeostática. 

07.  Domínio das energias conscienciais (ECs). 

08.  Encontro de destino com Consciex Livre. 

09.  Erudição parapsíquica. 

10.  Ideia original prioritária. 

11.  Macrossoma. 
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12.  Não violência exemplificada. 

13.  Neoverpon. 

14.  Objeção de consciência evolutiva. 

15.  Órgão doado compatível para transplante. 

16.  Paz teática duradoura. 

17.  Princípio da descrença vivenciado. 

18.  Projeção lúcida assistida em comunex evoluída. 

19.  Renúncia cosmoética: autossacrifício racional. 

20.  Serenologia Pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bem escasso, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Bem:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Carência  insatisfeita:  Autoproexologia;  Neutro. 

08.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Peça  única:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

12.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  BUSCA  DA  IDENTIFICAÇÃO  DOS  BENS  ESCASSOS, 
NA  VIDA  HUMANA,  DEMONSTRA  O  ALTO  PATAMAR 

DA  INTELIGÊNCIA  PRIORITÁRIA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  

INTERESSADA  NA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  GERAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera pesquisador de bens escassos? Des-

de quando? 
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B E M - E S T A R  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bem-estar é o estado íntimo resultante da satisfação das necessidades na-

turais com a reunião das condições físicas, extrafísicas e morais capazes de facultar a existência 

agradável da conscin plenamente satisfeita com a própria sensação de segurança, conforto e tran-

quilidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo bem deriva do idioma Latim, bene, ―bem; vantajosamente; ex-

celentemente; convenientemente; felizmente; prosperamente; eficazmente; de modo sensato‖. 

Surgiu no Século XIII. O termo estar procede também do idioma Latim, estare, ―estar de pé, em 

posição vertical, firme; estar imóvel; manter-se parado; parar; conservar-se ao lado de; guardar fi-

delidade a‖. Apareceu no Século XI. 

Sinonimologia: 01.  Bel-prazer; bem-bom; boa forma. 02.  Bem-aventurança. 03.  Co-

modidade; conforto. 04.  Comprazimento. 05.  Contentamento. 06.  Deleite. 07.  Descanso.  

08.  Euforia; euforin; regozijo. 09.  Epicurismo; felicidade; hedonismo; prazer; primener; satisfa-

ção; tranquilidade. 10.  Serenologia. 

Neologia. As duas expressões compostas bem-estar pessoal e bem-estar grupal são neo-

logismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 01.  Malestar. 02.  Carência; desconforto. 03.  Acenestesia. 04.  Desdi-

ta; infelicidade; tristeza. 05.  Aborrecimento; atribulação; crise. 06.  Aflição; afligimento; angús-

tia; ansiedade; desagrado; desassossego; inquietação. 07.  Constrangimento; contrariedade; infeli-

cidade; insatisfação; sofrimento. 08.  Desgosto; desprazer; disforia; dissabor; enfado; gastura; má-

goa. 09.  Melin; ressaca. 10.  Melex. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à homeostase somática. 

Holofilosofia: a Filosofia do máximo bem-estar para o número máximo de consciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o bem-estar; o bem-estar animal; o bem-estar social; as fontes intrafísicas de 

bem-estar; o estado de bem-estar; a situação agradável do soma e da consciência; a autorrespon-

sabilidade na instalação do bem-estar pessoal; a autorresponsabilidade na contribuição para  

o bem-estar social; a existência confortável; a motivação altruísta; a alegria de viver; a vida sadia 

e higiênica; a conquista do pé-de-meia; a posse dos haveres suficientes para a comodidade da vi-

da; a eutenia; a evitação inteligente do comodismo regressivo; as atribulações, vicissitudes e per-

calços da vida humana colocados em plano secundário, na condição de crises de crescimento ne-

cessárias à evolução consciencial. 

 

Parafatologia: o bem-estar parapsíquico; o parabém-estar; a euforex; as fontes extrafísi-

cas de bem-estar; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e revigorante; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; os banhos energéticos; a volitação extrafísica; a gratificação 

gerada pelas práticas assistenciais, diárias, da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do bem-estar. 
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Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciando o bem-estar 

cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos do bem-estar holossomático na otimização da autevolução. 

Ciclologia: o ciclo bem-estar–malestar extinto na Serenologia. 

Enumerologia: o bem-estar íntimo; o bem-estar coletivo; o bem-estar cosmoético; o bem- 

-estar interassistencial; o bem-estar emocional; o bem-estar intelectual; o bem-estar profissional. 

Binomiologia: o binômio saúde–bem-estar; o binômio autodesperticidade–bem-estar 

holossomático. 

Interaciologia: a interação bem-estar–inteligência evolutiva (IE); a interação bem-estar 

consciencial–bem-estar coletivo. 

Crescendologia: o crescendo euforin-primener-cipriene. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-intenção- 

-autorganização; o trinômio dieta saudável–sono repousante–ginástica moderada. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / melin. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na instalação e manutenção do bem-estar geral. 

Filiologia: a evoluciofilia; a vivenciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Psicossomatologia;  

a Energossomatologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; 

a Autodiscernimentologia; a Cosmossofia; a Euforismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens biophi-

licus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autolucidus; o Ho-

mo sapiens orthopensenicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bem-estar pessoal = o estado de satisfação geral da conscin; bem-estar 

grupal = o estado de satisfação geral do grupo evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura do bem-estar ou da Harmoniologia. 

Inautenticidade. A expressão espanhola ―un raro bienestar‖ foi considerada redundante 

pelo conhecido jornalista Juan José Millás (1946–). 

Etiologia. A etiologia do bem-estar deriva, antes de tudo, da homeostase do holossoma 

da conscin. 

Taxologia. Há vários tipos de bem-estar das pessoas. O bem-estar do malandro carioca, 

de bem com a vida, dentro de relativa penúria, é bem diverso do bem-estar do bilionário Bill Ga-

tes (1955–), sempre preocupado com a Tecnologia, a competitividade, e o monopólio comercial-

industrial. Apesar dos pesares, ―o rico ri à toa.‖ 

 

Diversificação. Contudo, há outras categorias diversas de bem-estar íntimo, por exem-

plo, estas duas: 

1.  Cosmoética. O orgasmo vivenciado pelos parceiros da dupla evolutiva é satisfação 

íntima fugaz, mas cosmoética, intraconsciencial. 

2.  Anticosmoética. A bebedeira é satisfação íntima fugaz, mas anticosmoética, pois  

o bêbado ultrapassa o próprio íntimo e torna-se desagradável para os outros. 

 

Ambiguidade. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 grupos sociais ambivalentes ca-

pazes de atuar tanto como núcleos de sabedoria quanto na condição de coleiras sociais do ego, 

evidenciando a ambiguidade da condição do bem-estar social: 

1.  Assembleias religiosas. 

2.  Associações de bairro. 

3.  Associações profissionais. 

4.  Clubes esportivos. 

5.  Grêmios estudantis. 

6.  Partidos políticos. 

7.  Sindicatos. 

 

Qualidade. A qualidade evolutiva do bem-estar da conscin é tudo. Nada vale a boa vida 

não produtiva de alguém em favor da autevolução e da evolução dos demais. Tal estado é tão so-

mente automimese dispensável, inoportuna e danosa. 

Produtividade. A vida humana, ao modo de reciclagens e exames conscienciais contí-

nuos, não é fácil para ninguém. Devemos desconfiar sempre do próprio bem-estar, atentos à pro-

dutividade em relação à consecução da proéxis. 

Explicitação. Tanto o bem-estar, o malestar e a primener podem ser estados conscien-

ciais explícitos ou implícitos. 

Confor. O estado de satisfação da conscin, antes de tudo, é íntimo, subjetivo, de conteú-

do. O bem-estar da forma, pode ser apenas a manutenção das aparências a fim de a pessoa viver 

melhor com os outros. Na prática, não raramente, a teoria é outra. Este aspecto do confor, quanto 

ao bem-estar, deve estar relacionado à assistencialidade interconsciencial. 

Técnicas. Na análise das técnicas para aumentar o bem-estar das pessoas não se pode 

deixar de fora a bajulação capaz de aumentar a sensação de bem-estar no bajulado. 

Primatologia. No entanto, a atitude da bajulação (puxa-saquismo) tem causas biológi-

cas, pois o ato de reverência já é comum entre chimpanzés. O líder do grupo aceita ser coçado 

como  homenagem julgada merecida. 

Cinologia. Também, a cadela mais frágil, habitualmente, cata as pulgas da cadela mais 

enérgica e forte no dia a dia do canil. 
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Regressão. A bajulação deve ser incluída na arte da sedução como regressão da conscin 

à própria experiência evolutiva na condição de ser subumano. A pessoa, neste caso, em múltiplas 

ocasiões, volta a ter reações de cadela. 

 

Identificação. A identificação com a subumanidade sobressai, por exemplo, destes  

2 fatos: 

1.  Símio. O chimpanzé ao fazer a reverência oferece objetos como folhas e gravetos ao 

líder. 

2.  Homem. O homem ao fazer a reverência oferece objetos como bebidas importadas, 

presentes e mimos ao chefe. 

 

Competição. Entre todos os seres vivos, a bajulação ou o ato de se obter maior simpatia 

de alguém é elogio dotado de propósito: a forma disfarçada de competição capaz de evitar o con-

fronto direto. 

Profissionais. É fácil encontrar bajuladores profissionais no universo dos lobismos. 

História. Na Grécia Antiga, a bajulação era considerada ameaça à democracia. 

Arte. Os retratistas, ou os pintores, pintando o visual e o busto das pessoas, até hoje ain-

da retratam os indivíduos mais belos se comparados à realidade crua. É a Estética Artística. 

Adoração. A fé, a adoração religiosa ou a idolatria, correntemente é ato de bajulação, 

não raro negocista, ao Criador ou à Deus. 

Desconfiança. Em geral não se tem confiança na pessoa bajuladora. A bajulação ex-

cessiva ou exagerada evidencia subserviência, baixa estima, insegurança e a necessidade constan-

te de aprovação do outro. 

Projeto. Consoante a Assistenciologia, todo projeto incentivando o bem-estar social ou 

a mudança para melhor da vida das conscins (―Projeto Sossego‖, com produtividade) deve mere-

cer, racionalmente, os maiores aplausos e apoios. 

Cosmoeticidade. Pela Cosmoeticologia, a base fundamental para a manutenção homeos-

tática do bem-estar da conscin é a consciência cosmoética tranquila, correspondente ao cumpri-

mento natural dos próprios deveres e direitos relativos à consecução razoável da autoproéxis. 

Direitologia. Sob a ótica da Evoluciologia, o ato de se procurar o bem-estar pessoal,  

a sobrevivência humana ou de se ter satisfação com a própria vida, nada tem de errado sendo na-

tural quando não atinge os direitos das demais consciências, os colegas de evolução grupocár-

mica, os compassageiros evolutivos. 

Serenologia. Na análise da Extrafisicologia, existe o parabém-estar, em bases extrafísi-

cas, além da euforex, supondo-se ser esta a condição da serenidade do Homo sapiens serenis-

simus. 

 

Voliciologia. Pelos conceitos da Holossomatologia, a qualidade dos desejos da conscin 

qualifica o próprio bem-estar. Em outras palavras: a homeostase do holossoma depende da vonta-

de, o poder máximo da consciência. Nenhuma condição de bem-estar pessoal, duradouro, se as-

senta em outrem, conforme explicitam 2 fatos: 

1.  Serenidade. A serenidade do Homo sapiens serenissimus, dentro da Serenologia, in-

depende dos pré-serenões. Mera questão evolutiva. 

2.  Assistencialidade. O assistente é o primeiro a ser assistido, de acordo com os princí-

pios da Interassistenciologia. Outra expressiva questão evolutiva. 

 

Elementos. Do ponto de vista da Intrafisicologia, o bem-estar, quando social ou grupo-

cármico, exige a inclusão de múltiplos elementos ao modo destes 4, listados na ordem funcional: 

1.  Necessidades. Atendimento às necessidades básicas, por exemplo, estas 7: alimenta-

ção, habitação, instrução, serviços, transportes, comunicações e assistência social. 

2.  Segurança. Condição de segurança interna e externa. 

3.  Prosperidade. Participação equitativa no rateio da prosperidade geral. 

4.  Status. Nível de vida (status social) compatível com a dignidade humana. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4667 

Prospectivologia. Segundo a Paracronologia, a Prospectiva, desde já, anuncia os fatos  

a ocorrerem algum dia na melhoria e ampliação do bem-estar do Homem, nesta Escola-Hospital 

da Terra, sempre em evolução, por intermédio de 11 fatores, aqui dispostos na ordem alfabética: 

01.  Belicismo. Eliminação das despesas com armamentos. 

02.  Botânica. Replantio das florestas e da vida vegetal. 

03.  Ciência. Colocação da Ciência e da Tecnologia a serviço da Justiça. 

04.  Culturas. Abertura às culturas dos outros, eliminando os idiotismos culturais lava-

dores de cérebros. 

05.  Democracia. Burilamentos da democracia além dos sistemas hierárquicos, corpora-

tivismos e lobismos. 

06.  Energias. Desenvolvimento de energias próprias. 

07.  Pobreza. Supressão da pobreza por toda parte. 

08.  Riquezas. Compartilhamento do imenso potencial dos seres humanos e das riquezas 

terrestres. 

09.  Saúde. Favorecimento prioritário da saúde e da educação. 

10.  Universalismo. Aprendizagem do modo de pensar globalmente sob a ótica do Uni-

versalismo e da megafraternidade. 

11.  Vizinhos. Convivência pacífica com os vizinhos, exaltando a amizade e o amor fra-

terno. 

 

Evolutividade. Segundo a Parapatologia, o bem-estar da conscin deve ser o estado na-

tural, sadio e evolutivo perante o outro estado, patológico, do cultivo da dor, do sofrimento ou do 

masoquismo. 

Bioquímica. O bem-estar bioquímico é armadilha: de início oferece a euforia tempo-

rária, depois, a dependência em geral para sempre, e sempre mortífera. 

Alcoólatra. Quem foi alcoólatra ou drogadito cronicificado, vai dessomar alcoólatra ou 

drogadito. A pessoa deixa a dependência, ao mesmo tempo mental e química, contudo não pode 

ingerir bebida alcoólica ou drogas nunca mais. Há de viver se policiando o tempo todo quanto aos 

próprios impulsos estratificados. 

 

Paraconvivialidade. No universo da Parassociologia, a condição do bem-estar pode ser 

classificada em 2 sentidos: 

1.  Holossomático. O bem-estar somático, fisiológico e parafisiológico, da homeostase 

holossomática individual, ou a condição orgânica da saúde pessoal razoável (Egocarmologia). 

2.  Grupocármico. O bem-estar grupocármico com a tônica predominantemente social, 

referindo-se ao conjunto de elementos indispensáveis para o grupo humano alcançar a consciên-

cia da própria realização, com ausência aceitável de frustrações coletivas (Grupocarmologia, wel-

fare state). 

 

Permanência. De acordo com a Serenologia, o estado de bem-estar pode ser permanen-

te, condição ainda rara para os pré-serenões. 

Raridade. A rigor, em relação aos pré-serenões, tudo relativo ao Homo sapiens serenis-

simus é, racionalmente, raro. 

 

Penetração. Quem renasce na Terra deriva da intimidade do ser humano, ou seja: da 

mãe. É da natureza humana ou do ser social sentir a necessidade de penetrar na intimidade ou mi-

crouniverso consciencial da outra pessoa e deixar-se penetrar pela pessoa. Daí nascem duas con-

dições diferentes: 

1.  Amor. Se a intencionalidade é de alta qualidade gera até o amor romântico, real,  

inspirador da criação da dupla evolutiva, condição de bem-estar a 2, frutífera quanto à proéxis. 

2.  Possessividade. Se a intencionalidade é de baixa qualidade gera até a possessividade, 

ou a autocracia, detonadora da condição da possessão interconsciencial, a pior doença assober-

bando a Humanidade. 
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Grupalidade. Do ponto de vista grupal, sobrevém as mesmas situações intrafísicas nas 

quais os seres sociais formam a teia de laços interiores e entrecruzamentos geradores dos instru-

mentos para as conscins se realizarem, e logicamente viverem melhor, na condição de seres hu-

manos. 

 

Grupúsculos. A partir da autorganização ou disciplina pessoal de cada elemento social, 

as organizações exteriores compõem grupos, grupúsculos e grupelhos, também subordinados  

a duas condições inevitáveis: 

1.  Cosmoéticos: ou abridores sadios do caminho da megafraternidade. 

2.  Anticosmoéticos: ou abridores patológicos do caminho das interprisões grupocármicas. 

 

Teste. Quem pertence a alguma destas agremiações, tribos ou miniagrupamentos, antes 

de tudo, racionalmente, há de avaliar com lucidez o nível da vantagem alcançada pela participa-

ção em relação ao próprio bem-estar pessoal, familiar ou grupocármico, quanto à evolução de to-

das as consciências. 

Autesforços. Há consciexes parapsicóticas esperando, com os braços cruzados, há sécu-

los, pelo bem-estar íntimo, o qual jamais chega pois depende dos autesforços. 

Evolução. Em princípio, todo bem-estar durável, na intimidade do microuniverso da 

conscin, depende do nível do desenvolvimento da própria inteligência evolutiva. 

Boca. Consoante a Somatologia, a boca é o instrumento de medida mais vulgar do bem- 

-estar. Os infelizes vivem sempre apertando os lábios. Os felizes estão sempre de boca aberta, 

seja sorrindo ou gargalhando. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bem-estar, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

QUANDO  FALAMOS  SOBRE  A  PAISAGEM  ALEGRE 
É  TÃO  SOMENTE  O  RECURSO  POÉTICO  EXTERNO. 
A  VERDADEIRA  ALEGRIA  E  O  BEM-ESTAR  ESTÃO 

NA  INTIMIDADE  DO  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta de bem-estar ou malestar na vivência da 

existência multidimensional da própria intraconsciencialidade? Desde quando? 
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B E N E F I C Ê N C I A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A beneficência é a inclinação, ato, prática ou trafor de fazer o bem aos ou-

tros seres vivos, em geral, além de si mesmo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo beneficência deriva do idioma Latim, beneficentia, ―beneficência; 

inclinação a fazer o bem‖, de beneficus, ―benfazejo; benéfico; liberal; generoso; oficioso; servi-

çal; inclinado a fazer o bem, a prestar serviços‖, e este composto por bene, ―bem; vantajosamente; 

felizmente; de modo agradável; com largueza; de modo sensato‖, e facere, ―fazer; obrar; exe-

cutar; levar a efeito; efetuar; desempenhar; cumprir‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Ação filantrópica. 02.  Amparo. 03.  Ato de beneficiar. 04.  Auxílio. 

05.  Ajuda. 06.  Favor. 07.  Providência. 08.  Altruísmo. 09.  Solidariedade. 10.  Parabenefi-

cência. 

Arcaismologia. Vocábulo arcaico correspondente a beneficência: caridade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo benefício: 

benéfica; beneficência; beneficente; beneficentíssimo; beneficiação; beneficiada; beneficiado; 

beneficiador; beneficiadora; beneficial; beneficialidade; beneficiamento; beneficiar; beneficiá-

ria; beneficiário; beneficiável; beneficioso; benéfico; megabeneficência; parabeneficência. 

Neologia. As duas expressões compostas beneficência taconística e beneficência tarísti-

ca são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Antifilantropia. 02.  Maleficência. 03.  Egoísmo. 04.  Menosprezo. 

05.  Insensibilidade. 06.  Insolidariedade. 07.  Desumanidade; xenofobismo. 08.  Desprezo; me-

nosprezo. 09.  Hostilidade. 10.  Cupidez; usura. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae assistencial; o full time interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperpercuciência interassistencial evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular muito antigo, em Latim, do romano  

Fedro (15 a.e.c.—50 e.c.), sintetizando o tema: – Beneficio bene erit. 

Citaciologia. Eis a sentença de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá 

(1773–1848): – ―O prazer da beneficência nunca termina com o ato, perpetua-se em nós pela 

memória.‖ 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade lúcida; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a beneficência; a beneficência familiar; a beneficência mutuária; a beneficên-

cia parental; a beneficência social; o dever de beneficência; a autodisposição para beneficiar  

a Humanidade; o abertismo consciencial; a abordagem às pessoas; o acolhimento interassisten-

cial; a acuidade assistencial; o amplificador da consciencialidade; o antiestigma mentalsomático;  

a aprendizagem evolutiva; a catarse social; a cesta básica; a Conviviologia Evolutiva; a disponibi-

lidade cronológica; a empatia pessoal; a megafraternidade; a reciclagem existencial (recéxis);  

o ato de saber dar; o ato de saber receber; a autocognição gratificante. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim) das energias conscienciais (ECs);  

a desassimilação simpática (desassim) das ECs. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo catalítico da interassistencialidade; o sinergismo boa 

intenção–bem fazer–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio da beneficência;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal. 

Tecnologia. O mais sábio quanto à beneficência é a conscin, ao fim de cada dia, pergun-

tar para as próprias mãos: – Vocês fizeram algo de útil para as consciências, hoje? Esta é a técni-

ca da palavra mental, ou do melhor contrapensene, a prioridade funcional quanto à evolução 

consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon-tares; o ciclo assistente-assistido. 

Enumerologia: o prazo de favor; o aval em branco; a carta de crédito; a garantia real;  

o habeas corpus; a obra de misericórdia; o negócio de compadres. 

Binomiologia: o binômio doação-recepção; o binômio autodiscernimento evolutivo–be-

neficência; o binômio responsabilidade consciencial–beneficência. 

Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial; a intera-

ção beneficência–não maleficência. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio benevolência (desejar o bem)–benemerência (merecer o bem)–

–beneficência (fazer o bem); o trinômio compra-venda-doação. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo beneficência / maleficência; o antagonismo benefi-

cência mentalsomática / beneficência psicossomática. 

Paradoxologia: o paradoxo do contraventor populista promover saúde e educação na 

comunidade carente. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia;  

a evoluciocracia; cosmoeticocracia; parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; 

a voluntarioteca; a socioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; 

a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia; 

a Ofiexologia; a Sociologia; a Despertologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência assistencial; a pessoa prestativa; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ativista assistencial. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a ativista assistencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens beneficiator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: beneficência taconística = a tarefa primária da consolação; beneficência 

tarística = a tarefa sofisticada do esclarecimento cosmoético. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura da não-violência. 

 

Interações. A partir da Coloquiologia, eis 4 assertivas, listadas em ordem alfabética, 

apontando relações evidentes com a beneficência: 

1.  Evoluciologia. A Evoluciologia assinala com toda lógica: – ―Só há evolução, ideias 

ou verdades relativas de ponta (verpons) vividas com estresses sadios ou crises de crescimento 

sucessivas‖. 

2.  Parapedagogiologia. A Parapedagogiologia indica outro ângulo da questão: – ―Não  

é possível a evolução consciencial sem a educação‖. 

3.  Povão. O povão, em geral, afirma o ditado muito antigo: – ―Há males que vêm para  

o bem‖. 

4.  Religiões. Algumas religiões repetem nas doutrinações demagógicas: – ―Se a pessoa 

não vem com o amor ou o bem-estar, virá com a dor ou o infortúnio‖ (crise, desastre, escândalo). 

 

Premissas. A partir das premissas expostas, chega-se fácil à conclusão: evoluir é sair do 

egoísmo da maleficência para a megafraternidade da beneficência. 

Sutileza. A verdadeira beneficência é impressentida, sofisticada e sutil, ajudando sem ser 

notada. Assim atua a assistência máxima do Homo sapiens serenissimus, o Serenão, compondo  

a condição de anonimato em favor de todos os seres. 

Explicitação. O tipo ideal de beneficência é o implícito, sigiloso, sem alarde, não apa-

recendo de modo gritante, no qual ―a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita‖. A benefi-

cência explícita, objetivando o imposto de renda ou o prestígio político e social, embora louvável, 

não tem os mesmos resultados cosmoéticos, multidimensionais e evolutivos dentro do grupocar-

ma da conscin. 

Teaticologia. O bem executado às outras consciências na vivência da teática é o mais 

importante. Em geral, teoricamente, cada conscin sabe muito bem onde está o melhor ou o ideal 

para os outros, a partir da autocrítica e da heterocrítica. 

Agora. A intenção, a rigor, é o 1% da teoria da teática. A ação beneficente é os outros 

99% da prática. A diferença percentual nos faz pensar. Não podemos deixar para depois as ações 

a serem feitas aqui e agora. 

Incêndio. O exemplo pessoal, prático, imediato, direto ou contíguo, ajuda mais quando 

comparado a toda teoria ou palavrório. A água distante não é boa para apagar o fogo próximo (in-

cêndio). 

Campanhas. As instituições de beneficência, em certas Socins, mantêm a tradição de 

promover campanhas de socorro e assistência aos despossuídos. 
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Taxologia. Segundo a Interassistenciologia, há duas categorias básicas de beneficência: 

1.  Tacon. A beneficência primária, própria dos consolos da tacon, ou tarefa da consola-

ção, superficial, mais fácil, tão somente ambulatorial, emergencial ou de pronto-socorro. 

2.  Tares. A beneficência avançada, própria das indicações da tares, ou tarefa do esclare-

cimento, mais profunda, difícil e de resultados mais duradouros. 

 

Etologia. No âmbito da Convivivologia, a beneficência evidencia características defini-

doras dos tipos de relacionamentos os quais a conscin mantém objetivando ajudar aos outros ou 

praticar a solidariedade. Obviamente, a relação ou o comportamento pessoal da conscin com  

o amparador extrafísico não é igual à relação conjugal com a parceira ou o parceiro intrafísico. 

Grupocarmologia. Pelos conceitos da Evoluciologia, é impraticável a evolução da cons-

ciência sem atos de beneficência pois ninguém evolui isolado o tempo todo. A evolução pessoal 

se assenta e deriva da evolução grupal ou em equipe. 

Megatraforologia. Considerando a Extrafisicologia, a beneficência é característica, 

atributo ou megatrafor básico do amparador extrafísico. 

Parabeneficência. Existe a parabeneficência, ou seja, o trabalho assistencial evoluído 

das consciências lúcidas dedicadas à condição de minipeças dentro do maximecanismo interassis-

tencial, interconsciencial, multidimensional, além das atividades dos epicentros conscienciais 

(epicons) humanos. 

 

CIs. Do ponto de vista da Intrafisicologia, há milênios sabíamos dos princípios da Cos-

moeticologia, mas tão somente por instinto, empregando, portanto, recursos de amador. Agora, 

com os Cursos Intermissivos (CIs), podemos viver conscientes quanto à Cosmoética, com hipera-

cuidade, racionalidade, lógica, e tornarmo-nos profissionais da inteligência evolutiva (IE). Os pre-

textos para o equívoco e a omissão deficitária desapareceram. Estamos mais maduros evoluti-

vamente. De tal estado de coisas surgem 3 consequências óbvias, dispostas nesta ordem lógica: 

1.  Responsabilidades pessoais: maiores. 

2.  Maturidade consciencial: mais profunda. 

3.  Resultados evolutivos: melhores, tanto nos autodesempenhos ordinários quanto nas 

megagestações conscienciais. 

 

Caracterologia. Como esclarece a Pensenologia, eis, por exemplo, na ordem lógica,  

5 condições ou manifestações pensênicas simples evidenciando as predisposições naturais da 

conscin lúcida para os atos de beneficência: 

1.  Sangue. Ser portadora de sangue Tipo O. 

2.  Doadora. Ser doadora espontânea de sangue. 

3.  Órgãos. Ser doadora de órgãos. 

4.  Economia. Dar dinheiro racional e espontaneamente aos pedintes na via pública. 

5.  Penologia. Ser veementemente contra a pena de morte. 

 

Priorologia. Do ponto de vista da Serenologia, a grande dificuldade de qualquer conscin 

pré-serenona é viver as exigências da evolução até à condição da Serenologia. Aí está o desafio,  

a prioridade fundamental, a meta mais avançada para todo ser humano. A benignidade, evidente-

mente, entra neste contexto com toda força. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a beneficência, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 
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03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

OS  ATOS  DE  BENEFICÊNCIA  PODEM  SURGIR  DE  MANEI-
RA  AMBÍGUA  ATÉ  MESMO  NAS  PIORES  CRISES  SOCIAIS, 

POIS  A  FASE  MAIS  CRÍTICA  EM  DETERMINADO  SETOR 
DA SOCIN  PODE  SER  BENÉFICA  A  OUTROS  SETORES. 

 

Questionologia. Qual categoria de beneficência você pratica, leitor ou leitora? A racio-

nalidade evolutiva predomina nessa beneficência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01. Exame; Redação; Fazer o Bem Por Quê? (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada & Filantropia Cor-

porativa); Revista; Quinzenário; Ed. 714; Ano 34; N. 10; 1 gráf.; São Paulo, SP; 17.05.2000; página 25. 

02. França, Ronaldo; & Carneiro, Marcelo; Novas Faces do Bem (Filantropia no Brasil); Reportagem; Veja; 
Revista; Semanário; Ed. 1.621; Ano 32; N. 43; Seção: Especial; 12 gráfs.; 10 ilus.; São Paulo, SP; 27.10.99; capa (man-

chete) e páginas 154 a 161. 

03. Gonzalez, Amélia; Projeto beneficia Ex-presidiários (Convênio & Venda de Água de Coco nas Ruas);  
O Globo; Jornal; Diário; Seção: Rio; ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 29.03.99; página 15. 

04. Kaspchak, Carlão; Seja um Mecenas da UFPR (Recursos & Projetos Culturais); Gazeta do Povo; Jornal; 

Diário; Ano 82; N. 25.734; Caderno: G; 1 enu.; 2 ilus.; Curitiba, PR; 04.04.2000; capa do caderno. 
05. Mantegazza, Paulo; O Bem e o Mal (Il Bene ed il Male); trad.; 200 p.; 18 caps.; 100 pensamentos 

(código); 19 x 12 cm; br.; Livraria Clássica Editora; Lisboa; Portugal; 1935; páginas 9 a 14, 176 a 197. 
06. Marin, Ana Beatriz; Cantores se unem Hoje em Show Beneficiente; Extra; Jornal; Diário; Seção: Sessão 

Extra; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 01.12.98; página 10. 

07. Nielsen, Waldemar A.; Inside American Philanthropy: The Dramas of Donorship; XII + 292 p.; 18 
caps.; 18 fotos; epíl.; alf.; 21,5 x 14 cm; enc.; sob.; University of Oklahoma Press; Norman; Oklahoma; EUA; 1996; pági-

nas 3 a 22, 269 a 275. 

08. Povo; Redação; Arrastão do Bem em Barra de Guaratiba (Mutirão & Recuperação Ambiental); Jornal; 
Diário; Ano IV; N. 1.653; Seção: Geral; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 02.04.2000; página 3. 

09. Sapsted, David; Bilionário Americano doa seu Império à Caridade (Tom Monaghan, Fundador da ―Do-

mino’s Pizza‖); O Globo; Jornal; Diário; Seção: O Mundo; Rio de Janeiro, RJ; 30.09.98; página 33. 
10. Serson, Julio; A Crise pode Ser Benéfica para o Turismo (Câmbio, Perspectivas, Criatividade); O Estado 

de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Viagem; 2 ilus.; São Paulo, SP; 09.02.99; página G 2. 

11. Silva, Franklin Leopoldo e; Beneficência e Paternalismo; Medicina; Revista; Mensário; Seção: Bioética; 
4 ilus.; Brasília, DF; Dezembro, 1997; páginas 8 e 9. 

12. Summers, Lawrence; Como Ajudar os Pobres (Banco Mundial – Bird & FMI: África); O Estado de  

S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.899; Seção: Economia; 1 ilus.; São Paulo, SP; 18.04.2000; página B 6. 
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B E N E F Í C I O    D A    A U T O R R E T R O C O G N O S C I B I L I D A D E  
( A U T O S S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O benefício da autorretrocognoscibilidade é o ganho evolutivo pessoal re-

sultante das lições hauridas de recordação, rememoração ou relembrança de autovivências pretéri-

tas autênticas, sejam intermissivas ou intrafísicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo benefício deriva do idioma Latim, beneficium, ―benefício‖. Sur-

giu no Século XIII. 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 cognos-

cere, ―conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimen-

to de; reconhecer‖. Surgiu em 1836. O termo retrocognição surgiu em 1901. 

Sinonimologia: 1.  Autobenefício da retrocognoscibilidade. 2.  Lucro autorretrocogniti-

vo. 3.  Ganho autorretrocognitivo. 4.  Proveito derivado da autorrecordação de retrovivências. 

Neologia. As 3 expressões compostas benefício da autorretrocognoscibilidade, benefício 

da autorretrocognoscibilidade mínimo e benefício da autorretrocognoscibilidade máximo são neo-

logismos técnicos da Autosseriexologia. 

Antonimologia: 1.  Prejuízo da autorretrocognoscibilidade. 2.  Dano gerado pelas recor-

dações seriexológicas. 3.  Perda proveniente das relembranças multiexistenciais. 4.  Trauma mul-

tissecular. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo desencadeado pela Autorretrocogniciologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomnemossomatologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Benefícios 

geram megarresponsabilidades. 

Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relacionado ao tema: – Tantum scimus, 

quantum memoria tenemus. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autevoluciologia Cosmoética; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a ge-

nopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os rastros pensênicos gerando 

neoensinamentos; a investigação útil das fôrmas holopensênicas. 

 

Fatologia: a manutenção hígida da memória física favorecendo o acesso à holomemória; 

a lucidez quanto a importância do autoparapsiquismo no cotidiano; o aumento do autodesempe-

nho proexológico impulsionado pelas próprias sinapses, atributos e experiências conscienciais 

(pretéritas); o ato de saber aprender consigo mesmo. 

 

Parafatologia: o benefício da autorretrocognoscibilidade; o ganho pessoal desencadeado 

pela lembrança de retrovivências; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favore-

cendo a autorretrocognição; a sinalética energética pessoal dissecada a cada neossoma; a megaca-

libragem da própria bússola intraconsciencial a partir do crescente acesso à holomemória; o pre-

enchimento das autolacunas seriexológicas; o automérito interassistencial desencadeando as au-
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torretrocognições assistidas; a supremacia da autorretrocognição intermissiva cursista sobre as re-

memorações de vidas intrafísicas em geral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencialidade-autorretrocognoscibilidade; o si-

nergismo Memória-História-Parapercepciologia; o sinergismo background multiexistencial–au-

texperiência atual; o sinergismo retroego–ego intermissivo–ego atual; o sinergismo atributo in-

traconsciencial (holomemória)–atributo extracerebral (laptop); o sinergismo doentio estafa-hi-

pomnésia; o sinergismo esforço reflexivo–recuperação retroengramática. 

Principiologia: o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio 

da descrença aplicado às autopesquisas retrocognitivas; o princípio da singularidade holobio-

gráfica; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística;  

o princípio da atração dos afins; o princípio do autorrevezamento consciencial. 

Codigologia: a amplificação constante da automaturidade interassistencial e parapsíqui-

ca inserida no código pessoal de Cosmoética (CPC) viabilizando a autorretrocognoscibilidade. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do triatletismo consciencial; a teoria da 

memória ininterrupta (Escala de Consciência Contínua). 

Tecnologia: as paratécnicas da parapsicoteca; a técnica de se fazer o levantamento dos 

aportes, das companhias, dos autotrafores e dos autointeresses a fim de diagnosticar autotendên-

cias pretéritas; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários biográficos; a técnica 

do autoultimato cosmoético; a técnica do Retrocognitarium; a técnica da saturação mental holo-

pensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Mne-

mossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepcio-

logia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invi-

sível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito proexológico profilático desencadeado pelas retrocognições sadi-

as; o efeito da autosseriexialidade; o efeito atual das auto-heranças evolutivas; o efeito halo da 

parapreceptoria funcional; o efeito autotranquilizador proporcionado pela interassistencialidade 

madura (autocura); os efeitos holossomáticos e multidimensionais da identificação de retroperso-

nalidade consecutiva; os efeitos grupocármicos surpreendentes desencadeados pelas retrocog-

nições. 

Neossinapsologia: o paradoxo do acesso às retrossinapses autênticas poderem desenca-

dear neossinapses sadias. 

Ciclologia: o ciclo continuado ressoma-dessoma; o diagnóstico quanto ao ciclo evoluti-

vo interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o ciclo erro-autoconsciência-neoacertos; os 

5 ciclos da espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis); 

o ciclo autoinvestigativo saber perguntar–saber pesquisar–saber interpretar–saber aplicar. 

Enumerologia: o lucro autosseriexológico; o dividendo autosseriexológico; o ganho au-

tosseriexológico; o proveito autosseriexológico; o benefício autosseriexológico; a vantagem au-

tosseriexológica; a gratificação autosseriexológica. A pararrecordação conceitual; a pararrecor-

dação emocional; a pararrecordação energética; a pararrecordação geográfica; a pararrecorda-

ção interpessoal; a pararrecordação etológica; a pararrecordação integral. 

Binomiologia: o binômio autorretrocognoscibilidade-heterorretrocognoscibilidade; o bi-

nômio Paracronêmica-Paraproxêmica; o binômio coincidências-confirmações; o binômio intras-

somaticidade-proexidade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio Europa-Bra-

sil; o binômio especialismo holobiográfico–atacadismo evolutivo; o binômio retrossenha pesso-

al–neorientação proexológica; o binômio refém da autocognição–paradever intermissivo. 

Interaciologia: a interação retrocognição homeostática–abertura de caminho proexoló-

gico; a interação Ofiexologia-Autorretrocogniciologia; a interação retrogenética-neogenética;  

a interação autexposição sincera–heterajuda providencial; a interação surpreendências positi-
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vas–surpreendências negativas; a interação estilo pessoal–retroindícios; a interação Intracons-

cienciologia-Gesconologia; a interação cicatrizes psicossômicas–autexperiência evolutiva; a in-

teração consciência-grupo-Cosmos; a interação retrossoma harmônico–neossoma maceteado. 

Crescendologia: o crescendo retrossoma-neossoma-macrossoma; o crescendo flash re-

trognitivo–episódio retrocognitivo–filme retrocognitivo; o crescendo memória intrafísica–memó-

ria quádrupla–holomemória; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas– 

–certezas relativas; o crescendo autoidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológi-

ca; o crescendo recéxis-recin; o autoplanejamento lúcido visando o crescendo na escala evoluti-

va das consciências. 

Trinomiologia: o trinômio Holobiografologia-Holomnemossomatologia-Paragenetico-

logia; o trinômio trafar reciclado–trafal adquirido–trafor fixado; o trinômio retrocultura-retros-

soma-retrofamília; o trinômio autodescoberta-autorresponsabilidade-autexemplarismo; o trinô-

mio autopesquisístico sentidos somáticos–parapercepções–atributos mentais; o trinômio passado 

imediato–presente imediato–futuro imediato; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o empenho na eliminação do polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distor-

ções paraperceptivas–distorções mnemônicas; o polinômio retrogenótipo-paragenótipo-neogenó-

tipo-neobiótipo; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o polinômio 

documental cartas-prefácios-autobiografias-livros; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o poli-

nômio infância-juventude-adultidade-ancianidade. 

Antagonismologia: o antagonismo memórias sadias / falsas memórias; o antagonismo 

Mesmexologia / Invexologia; o antagonismo saldo evolutivo / notoriedade intrafísica; o antago-

nismo semostração / autenticidade; o antagonismo autencantamento seriexológico / autencanto-

amento seriexológico; o antagonismo autexemplos imitáveis / autexemplos evitáveis; o antago-

nismo tempo linear / espiral evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das 

próprias experiências pretéritas; o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o pa-

radoxo do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofi-

lia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o combate à parapercepciofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da autossubestimação. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autosseriexologia; a Autorretrocogniciologia; a Autevoluciolo-

gia; a Autoparacogniciologia; a Auto-Historiografologia; a Autorretrospectivologia; a Autoproe-

xologia; a Autoparapercepciologia; a Automnemossomatologia; a Autolucidologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador- 

-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora- 

-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benefício da autorretrocognoscibilidade mínimo = o efeito homeostático 

pontual da rememoração retrossomática em determinada área da manifestação consciencial atual; 

benefício da autorretrocognoscibilidade máximo = o efeito homeostático atacadista das rememo-

rações retrossomáticas em múltiplas áreas da manifestação consciencial atual. 

 

Culturologia: a cultura da Autoparapercepciologia Interassistencial. 

 

Benefícios. Eis a seguir, dentre outros, 28 possíveis autobenefícios desencadeados pelas 

experiências autorretrocognitivas em diferentes áreas de manifestação do intermissivista, homem 

ou mulher, aqui listados alfabeticamente: 

01.  Aporte. A lembrança de já ter recebido diferentes aportes multiexistenciais, expan-

dindo a autoconfiança proexológica (Autoproexologia). 

02.  Atributo. A lembrança de já ter desenvolvido diferentes atributos conscienciais, ex-

pandindo a autoconfiança intraconsciencial (Autotraforologia). 

03.  Belicismo. A lembrança de já ter sido vítima e algoz em diferentes contextos béli-

cos, expandindo a autoconfiança reeducaciológica (Autoimperturbabilologia). 

04.  Cifrão. A lembrança de já ter passado por diferentes condições socioeconômicas, 

expandindo a autoconfiança laboral (Autempreendedorismologia). 

05.  Cognição. A lembrança de já ter se dedicado a diferentes linhas de conhecimento, 

expandindo a autoconfiança intelectual (Autoneurolexicologia). 

06.  Completismo. A lembrança de já ter conseguido diferentes patamares de compléxis, 

expandindo a autoconfiança complexiológica (Autocompletismologia). 

07.  Convivência. A lembrança de já ter convivido com diferentes tipos de plantas, ani-

mais, conscins e consciexes, expandindo a autoconfiança parassociológica (Conviviologia). 

08.  Cosmoética. A lembrança de já ter cometido erros de diferentes tipos e grandezas, 

com distintas repercussões, expandindo a autoconfiança paradireitológica (Autocosmoeticologia). 

09.  Cosmovisão. A lembrança de já ter passado por inúmeras condições negativas ou 

positivas, em diferentes corpos e culturas, expandindo a autoconfiança seriexológica (Autocos-

movisiologia). 

10.  Criatividade. A lembrança de já ter criado diferentes objetos, soluções e invenções, 

a partir de incontáveis neoideias, expandindo a autoconfiança heurística (Autoverponologia). 

11.  Decisão. A lembrança de já ter tomado diferentes decisões críticas, expandido a au-

toconfiança megafocal (Autopriorologia). 

12.  Dogmática. A lembrança de já ter exercido e sofrido diferentes graus de dogmatiza-

ção interconsciencial, expandindo a autoconfiança experienciológica (Autodescrenciologia). 

13.  Ego. A lembrança de já ter sido diferentes personalidades, expandindo a autocon-

fiança egológica (Autenticologia). 

14.  Emoção. A lembrança de já ter sentido diferentes emoções, com variegadas conse-

quências, expandindo a autoconfiança cardiochacral (Automaturologia). 

15.  Especialidade. A lembrança de já ter vivenciado diferentes ocupações, profissões  

e especialidades, expandindo a autoconfiança neoverponológica (Atacadismologia). 

16.  Família. A lembrança de já ter estado em diferentes famílias, castas, clãs e linha- 

gens, assumindo posições díspares, expandindo a autoconfiança grupocármica (Universalismolo-

gia). 

17.  Ideologia. A lembrança de já ter defendido diferentes ideologias e levantado diver-

sas bandeiras, expandindo a autoconfiança cognitiva (Autotransdisciplinologia). 
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18.  Iniciação. A lembrança de já ter sido praticante de diferentes linhas místicas, reli-

giosas e iniciáticas, expandindo a autoconfiança energoassistencial (Tenepessologia). 

19.  Interassistencialidade. A lembrança de já ter ajudado e sido ajudado por diferentes 

pessoas, em situações diversas, expandindo a autoconfiança interassistencial (Altruismologia). 

20.  Intermissão. A lembrança de já ter passado por diferentes níveis de intermissibi-

lidade, expandindo a autoconfiança pararresidencial (Autoparaprocedenciologia). 

21.  Interprisão. A lembrança de já ter superado diferentes graus de interprisão grupo-

cármica, expandindo a autoconfiança evolutiva (Autopolicarmologia). 

22.  Livro. A lembrança de já ter escrito diferentes obras, expandindo a autoconfiança 

gesconológica (Automegagesconologia). 

23.  Memória. A lembrança de várias existências, expandindo a autoconfiança holomne-

mônica (Automnemossomatologia). 

24.  Morte. A lembrança de já ter vivenciado diferentes tipos de dessoma, expandindo  

a autoconfiança interdimensional (Autossuficienciologia). 

25.  Parapsiquismo. A lembrança de já ter desenvolvido o autoparapsiquismo em outras 

vidas, expandindo a autoconfiança parapsíquica (Autoparapercepciologia). 

26.  Patriotismo. A lembrança de já ter vivido em diferentes culturas e nacionalidades, 

expandindo a autoconfiança policármica (Automegafraternologia). 

27.  Política. A lembrança de haver experienciado diferentes sistemas de governo, ex-

pandindo a autoconfiança política (Autoparapoliticologia). 

28.  Saúde. A lembrança de ter vivenciado diferentes doenças, em diferentes períodos 

(lifetime), expandindo a autoconfiança holossomática (Autoparaprofilaxiologia). 

 

Viés. Atinente à Contrapontologia, apesar dos inúmeros benefícios oportunizados pelas 

autorretrocognições, tais condições dependem, in totum, do conteúdo parafenomênico. A depen-

der do fato evocado, a mensagem pode conter, superficial ou predominantemente, conteúdo nega-

tivo, nosográfico ou emocionalmente desestabilizante. 

Paradoxo. Por isso, a baixa incidência de autorretrocognições espontâneas, pelos pré-se-

renões em geral, ser verdadeiro apanágio. Mesmo assim, em certos casos, a recordação crítica po-

de, paradoxalmente, possuir aspecto terapêutico, ao modo de remédio amargo (impactoterápico), 

servindo de lição haurida autoparaprofilática (vacina evolutiva). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o benefício da autorretrocognoscibilidade, 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.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

06.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

08.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

09.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

11.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

13.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 
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15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

AUTORRETROCOGNIÇÕES  AUTÊNTICAS,  PARADOXAL-
MENTE,  FACULTAM  NEOSSINAPSES  CAPAZES  DE  FUN-
CIONAR  AO  MODO  DE  CÁPSULA  DO  TEMPO  AUTOSSE-
RIEXOLÓGICA,  ATUALIZANDO  A  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se beneficiou das próprias lembranças serie-

xológicas? Quais as aplicações interassistenciais daí derivadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 
revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 30 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 300 

termos; 1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 1 a 310. 
2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-
mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 344. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 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 177 a 191, 

201 a 222, 257 a 260, 291, 449 a 452, 464 a 470 e 1.095 a 1.116. 
4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 1.156 enus.; 1 escala; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 
x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2002; páginas 139 a 141. 

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 77, 123, 200, 206, 

334, 377, 399, 468, 492, 508, 599, 616, 626 e 759. 

 

P. F. 
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B E N E F Í C I O    D O    G R I N V E X  
(G R I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O benefício do Grinvex é a vantagem, proveito ou ganho evolutivo haurida 

pela participação ativa da conscin, homem ou mulher, praticante da técnica da invéxis nos grupos 

de inversores existenciais (Grinvexes), contribuindo com a proéxis dos integrantes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo benefício deriva do idioma Latim, beneficium, ―benefício‖. Sur-

giu no Século XIII. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, ―nó; conjunto; reunião‖, 

derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, ―massa arredon-

dada‖. Apareceu no Século XVIII. A palavra inversor procede do idioma Latim, inversus, ―volta-

do; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado‖, e este de invertere, 

―revivar; revolver; permutar‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo existencial provém também do 

idioma Latim, existentialis, ―existencial‖. Apareceu em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Ganho do grupo de inversores existenciais. 2.  Lucro evolutivo do 

Grinvex. 3.  Vantagem da Grinvexologia. 4.  Benesse do grupo invexológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas benefício do Grinvex, primeiro benefício do Grin-

vex, segundo benefício do Grinvex e terceiro benefício do Grinvex são neologismos técnicos da 

Grinvexologia. 

Antonimologia: 1.  Esnobação do Grinvex. 2.  Desperdício da grupalidade invexológica. 

3.  Benefício do grupo de jovens. 

Estrangeirismologia: o download de cons intermissivos; o upgrade da lucidez multidi-

mensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos proveitos da convivialidade sadia entre inversores existenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene benfazejo do Grin-

vex; os invexopensenes; a invexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holo-

pensene da produtividade interassistencial; o holopensene do acolhimento; o holopensene de in-

terconfiança; o holopensene de amizade; o holopensene de ancoragem intermissiva; o holopense-

ne de autopesquisa; o holopensene de motivação; o holopensene de interassistência; o holopense-

ne de aprendizado; o holopensene da grupalidade; o holopensene da democracia; o holopensene 

da escrita; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o benefício do Grinvex; o proveito da grupalidade sadia; as reuniões do Grin-

vex; o acesso à Conscienciologia; a inversão de valores patológicos arraigados na Socin; os ba-

lanços invexológicos; as singularidades dos integrantes; o aparecimento dos talentos pessoais nas 

atividades em grupo; a criatividade estimulada nos encontros periódicos; a potencialização dos 

trafores; a maturação pessoal auxiliada pela referência homeostática; a autorganização;  

a autocientificidade invexológica; o aprofundamento da autopesquisa; os feedbacks auxiliadores 

da correção de autoimagem; o reencontro de amigos intermissivos; as amizades amparadoras;  

o encontro de futuros duplistas; o convívio com agentes retrocognitores inatos; a diferença de ida-

des proporcionando trocas de experiências; o intercâmbio de experiências entre os integrantes do 

grupo; o aprendizado pelo exemplarismo cosmoético dos inversores; o contato periódico com  

a Invexologia; os eventos internos; os minisseminários enquanto oportunidades de autexposição; 

o estímulo à comunicabilidade; os debates abertos ao público em geral; a antecipação das priori-

dades evolutivas; a sementeira de gescons; os estímulos à intelectualidade; a maternagem ideati-

va; as verpons acessadas pelo Grinvex; o estudo e aplicação da Invexologia na condição de profi-
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laxia dos autassédios; as interconexões desassediadoras; o desassédio grupal; as portas abertas ao 

aprendizado da tares; a tares horizontal; o desenvolvimento da afetividade madura nas interrela-

ções; a retilinearidade proexológica; o agrupamento de equipes de trabalhos proexológicos; o sur-

gimento do senso de equipe; o Grinvex enquanto incubadora de líderes; a liderança compartilha-

da; a mediação de conflitos; a diplomacia nas reuniões; a superação dos contrafluxos às reuniões 

dos Grinvexes; a profilaxia às minidissidências ideológicas. 

 

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

parapsíquico precoce; o padrão homeostático de referência; o campo bioenergético desassediador; 

o campo bioenergético mentalsomático; o campo catalisador da recuperação de cons; a amparabi-

lidade inversora; a aproximação dos amparadores extrafísicos; o aprendizado com os amparadores 

de função; a parapreceptoria no Grinvex; as sondagens dos parainversores; o convívio multidi-

mensional sadio; o benefício da aprendizagem multidimensional nos eventos promovidos pelo 

Grinvex; o registro técnico das parapercepções nas atas de reuniões; o desenvolvimento da inter-

confiança entre Grinvex e equipex invexóloga; o aumento da autoconfiança parapsíquica; o au-

mento do estofo bioenergético pelas demandas em debates do grupo; a superação da labilidade 

parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis pessoal–invéxis grupal; o sinergismo inversores- 

-reciclantes; o sinergismo dos trafores grupais; o sinergismo amparador-inversor; o sinergismo 

de valores evolutivos; o sinergismo grupal; o sinergismo gesconográfico. 

Principiologia: o princípio do aprendizado grupal; o princípio da grupalidade sadia;  

o princípio da convergência de valores; o princípio da verpon; o princípio da descrença (PD);  

o princípio dos contágios holopensênicos; a valorização do princípio de “sozinho vamos mais rá-

pido, juntos vamos mais longe”. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática da inversão existencial; a teoria da interassistencialida-

de; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da grupalidade sadia; as teorias do desenvol-

vimento cognitivo pessoal; a teoria da retribuição dos aportes; a teoria dos aportes evolutivos; 

as teorias do debate. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da tábula rasa; a técni-

ca do binômio admiração-discordância; a técnica do diálogo-desinibição (DD); a técnica do so-

brepairamento; a tecnicidade nas reuniões. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); os paravoluntários conscienciológicos; o critério de voluntariado consciencio-

lógico para participação no Grinvex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia;  

o laboratório conscienciológico da Invexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito desassediador do Grinvex; os efeitos do Grinvex na Ficha Evoluti-

va Pessoal (FEP) do inversor existencial; os efeitos da convivialidade sadia na construção da 

personalidade do jovem; os efeitos das amizades raríssimas intermissivas; os efeitos da tares ho-

rizontal. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela aplicação da invéxis; as neossinap-

ses angariadas nas reuniões dos Grinvexes; as neossinapses oriundas das crises de crescimento 

no Grinvex; as neossinapses advindas das trocas de experiências; as neossinapses precedentes  

à recuperação de cons intermissivos. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial; o ciclo grupocármico encontro-desencontro-reen-

contro; o ciclo de heterodespertamento proexológico. 
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Enumerologia: a ancoragem intermissiva; a convivialidade sadia; a tridotação conscien-

cial; o ambiente assistencial; a afetividade madura; a grupalidade produtiva; a evolução grupal. 

Binomiologia: o binômio amizade-debate; o binômio benefício-beneficiado; o binômio 

amizade-interassistência. 

Interaciologia: a interação conscin inversível–conscin inversora; a interação conscin 

inversora–consciex amparadora; a interação conscin inversível–conscin reciclante. 

Crescendologia: o crescendo autoconhecimento-autopesquisa; o crescendo amizades 

ociosas–amizades invexológicas–amizades raríssimas; o crescendo das crises de crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio leitura-escrita-debate vivenciado em grupo. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanha-

mento; o polinômio benéfico autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o desenvol-

vimento do polinômio libertário autestima-autoconfiança-autossuficiência-autodesenvoltura;  

o polin mio proexológico aporte-reconhecimento-gratidão-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo maxiplanejamento / desviacionismo; o antagonismo 

benefício / malefício. 

Politicologia: a democracia; a invexocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; 

a assistenciocracia; a conviviocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a importância da lei de maior esfor-

ço autopesquisístico na aplicação das técnicas evolutivas. 

Filiologia: a invexofilia; a conviviofilia; a gesconofilia; a heuristicofilia; a assistenciofi-

lia; a evoluciofilia; a grupofilia. 

Fobiologia: a superação da invexofobia. 

Sindromologia: a superação síndrome do estrangeiro (SEST); a erradicação da síndro-

me do infantilismo. 

Maniologia: a ausência de riscomania; a aversão à toxicomania; a dispensa da hedono-

mania; o descarte da doutrinomania; a eliminação da subcerebromania. 

Mitologia: o mito de o Grinvex beneficiar apenas o inversor calouro; a desmitificação 

de o Grinvex ser ambiente apenas para jovens inversores; a superação gradual do mito da ilusão 

intrafísica. 

Holotecologia: a invexoteca; a democracioteca; a biografoteca; a cosmoeticoteca; a in-

terassistencioteca; a intermissioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Grinvexologia; a Invexologia; a Desassediologia; a Conviviolo-

gia; a Interassistenciologia; a Holorressomatologia; a Grupocarmologia; a Proexologia; a Lucido-

logia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista. 

 

Masculinologia: o grinvexista; o acoplamentista; o agente retrocognitor inato; o ampara-

dor intrafísico; o amparador extrafísico; o intermissivista; o conviviólogo; o duplista; o proexista; 

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o tertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a grinvexista; a acoplamentista; a agente retrocognitora inata; a ampara-

dora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissivista; a convivióloga; a duplista; a proexis-

ta; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a voluntária. 
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Hominologia: o Homo sapiens antecipator; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppa-

lis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens autocriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: primeiro benefício do Grinvex = o reencontro das amizades intermissi-

vas; segundo benefício do Grinvex = a grupalidade sadia pró-interassistencialidade; terceiro be-

nefício do Grinvex = o incentivo à produtividade gesconográfica promotora do auto e heterorre-

vezamento interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da convivialidade sadia; a cultura da 

produtividade interassistencial; a cultura do debate; a cultura democrática. 

 

Referências. As reuniões dos Grinvexes criam referências homeostáticas para a conscin 

recém-egressa de Curso Intermissivo (CI), ancorando as bases e constructos da personalidade na 

convivialidade grupal sadia. 

Amizades. A maior benesse de estar entre amigos intermissivistas é o companheirismo 

da amizade amparadora, impulsionadora da evolução consciente e catalisadora da recuperação de 

cons. 

Produtividade. Pela Cosmovisiologia, participar ativamente do Grinvex é semear no ter-

reno fértil da holobiografia pessoal sementes da produtividade grupal evolutiva, hoje, para colher 

frutos das megagescons da maxiproéxis, amanhã. 

Coadjuvante. Pela ótica da Invexologia, o Grinvex funciona enquanto coadjutor da in-

véxis, beneficiando os participantes, ao modo de arrimo intermissivo, em contraponto às patolo-

gias degradantes da média do convívio na Socin. 

Benefício. Sob a ótica da Holorressomatologia, é benéfico estar em contato com a inve-

xopensenidade gerada nos encontros e reuniões de inversores existenciais, de modo a esquadri-

nhar o modus operandi da invéxis e haurir as vantagens daí obtidas. 

 

Fatores. Sob a ótica da Invexometrologia, as benesses do Grinvex dependem de pelo 

menos 3 fatores listados em ordem alfabética: 

1.  Cons: a qualidade da recuperação dos cons intermissivos. 

2.  Grupo: o autocomprometimento pessoal com o grupo de inversores. 

3.  Nível: o nível de desenvolvimento do Grinvex. 

 

Eixos. Pela ótica da Pesquisologia, eis, em ordem alfabética, 78 exemplos de benefícios, 

categorizados em 7 especialidades, em diversos níveis do desenvolvimento do Grinvex, passíveis 

de ocorrerem pela participação do inversor ou inversora: 

 

A.  Autoconscienciologia: 

01. Aplicação da inteligência evolutiva (IE). 

02. Aprimoramento da bússola intraconsciencial. 

03. Apuramento do senso crítico. 

04. Atualização da autoimagem. 

05. Aumento da autoconfiança. 

06. Aumento da autorganização. 

07. Aumento da lucidez. 

08. Autovivência do paradigma consciencial. 

09. Catálise da recuperação de cons. 

10. Catálise das recins pessoais e grupais. 

11. Compreensão dos valores evolutivos. 

12. Desenvolvimento da autenticidade consciencial. 
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13. Desenvolvimento da autopesquisa. 

14. Desenvolvimento da criatividade pessoal. 

15. Desenvolvimento da desinibição e do despojamento. 

16. Desenvolvimento da maturidade consciencial. 

17. Desenvolvimento da paratecnicidade na juventude. 

18. Desenvolvimento da tridotalidade consciencial. 

19. Entendimento da evolução. 

20. Identificação das afinidades pessoais. 

21. Identificação do materpensene pessoal. 

22. Identificação e alavancagem dos trafores pessoais. 

23. Identificação e consolidação dos valores pessoais. 

24. Patrocínio de autassistências. 

25. Qualificação da intencionalidade. 

26. Qualificação do posicionamento pessoal. 

 

B.  Conscienciocentrologia: 

27. Amadurecimento institucional (profissionalização do voluntariado). 

28. Aprendizado da redação de atas no voluntariado. 

29. Aprendizado de técnicas de início e finalização de reuniões. 

30. Aumento da representatividade pessoal no voluntariado da IC. 

31. Desenvolvimento da liderança pela coordenação do Grinvex. 

32. Identificação das facilidades administrativas. 

33. Motivação para o voluntariado conscienciológico. 

 

C.  Conviviologia: 

34. Aprendizado da administração de conflitos. 

35. Aprendizado pelo exemplarismo. 

36. Aumento da força presencial pela verbação no convívio. 

37. Aumento do bem-estar pelo convívio evolutivo. 

38. Aumento do universalismo pelo convívio com as diferenças. 

39. Autoconscientização parapolítica. 

40. Compreensão da importância do convívio interassistencial. 

41. Desenvolvimento da convivialidade multidimensional. 

42. Desenvolvimento da cooperação grupal. 

43. Desenvolvimento da grupalidade produtiva. 

44. Desenvolvimento da interconfiança entre amigos. 

45. Qualificação da afetividade pela convivialidade madura. 

 

D.  Grupocarmologia: 

46. Compreensão da lei da inseparabilidade grupocármica. 

47. Compreensão da responsabilidade grupal. 

48. Compreensão do retrocarma atuando no grupo. 

49. Desenvolvimento das relações intergrinvexes. 

50. Desenvolvimento de amizades raríssimas. 

51. Networking conscienciológico evolutivo. 

52. Oportunidade de formação de pré-duplas evolutivas. 

53. Reconciliações grupocármicas. 

54. Reencontro com amizades evolutivas. 

55. Vivência de acareações cosmoéticas. 

 

E.  Interassistenciologia: 

56. Desenvolvimento da amparabilidade inversora. 

57. Desenvolvimento da assistencialidade. 
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58. Desenvolvimento da empatia pelos Balanços Invexológicos. 

59. Desenvolvimento da liderança interassistencial. 

60. Desenvolvimento do binômio admiração-discordância. 

61. Desenvolvimento do traforismo. 

62. Geração de reflexões assistenciais. 

 

F.  Invexologia: 

63. Aporte para a autassunção da Invexologia. 

64. Compreensão da Invexologia. 

65. Desenvolvimento da invexibilidade grupal. 

66. Desenvolvimento da invéxis pessoal. 

67. Desenvolvimento do autodidatismo na juventude. 

68. Desenvolvimento do autodiscernimento precoce. 

69. Desenvolvimento do maxiplanejamento invexológico em grupo. 

70. Sustentabilidade da invéxis. 

 

G.  Proexologia: 

71. Aceleração da História Pessoal. 

72. Ancoragem do intermissivista. 

73. Antecipação da proéxis. 

74. Autocentramento da vida humana. 

75. Desenvolvimento da autocoerência intermissiva. 

76. Desenvolvimento da responsabilidade proexológica. 

77. Identificação do megafoco interassistencial. 

78. Produção de gescons. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o benefício do Grinvex, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autocriticidade  inversiva:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  inversível:  Invexologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  inversora:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Cooperação  intergrinvexes:  Grinvexologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Grinvex:  Grinvexologia;  Neutro. 

10.  Grinvexologia:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

12.  Invexoteca:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Jovem  reciclante:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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PARTICIPAR  DE  GRINVEX  NESTA  EXISTÊNCIA  CRÍTICA   
É  CONDIÇÃO  ÍMPAR  NA  HOLOBIOGRAFIA  DAS  CONS- 

CIÊNCIAS  AFINS,  PROMOVENDO  A  CATÁLISE  EVOLUTIVA  

MEDIANTE  O  PRINCÍPIO  DA  CONVIVIALIDADE  SADIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui dos benefícios do Grinvex? Quais as re-

tribuições dos proveitos adquiridos vem fazendo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  André, Thiago; Grinvexologia: Análises Conceituais e Práticas dos Grupos de Inversores Existenciais; 

Artigo; XI Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Tri-
mêstral; Ed. Especial; Vol. 18; N. 1; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 9 enus.; 16 gráfs.; 5 tabs.; 5 notas; 5 refs.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2014; 

páginas 15 a 25. 
2.  Idem; Manual dos Grinvexes: Grupo de Inversores Existenciais; Fotocópia; revisores Cirleine Couto; et 

al.; 34 p.; 13 caps.; 15 enus.; 10 refs.; 28 x 21,5 cm; espiral; Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSIN-

VÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 2 a 12. 
3.  Borges, Pedro; O Grinvex e a Formação do Invexólogo; Artigo; XI Congresso Internacional de Inversão 

Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 18; N. 1; Seção: Artigo 

Original; 1 E-mail; 9 enus.; 16 gráfs.; 5 tabs.; 5 notas; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2014; páginas 91 a 105. 

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

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 75 e 76. 

5.  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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; pá-

ginas 689 a 720. 
 

Webgrafia  Específica: 
 
1  Associação Internacional da Inversão Existencial (Assinvéxis); Youtube; Grinvex 20 Anos: Vídeo Come-

morativo; relatos; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vwl1HytG0B4>; acesso em: 14.02.17. 

2.  Franzini, Ana Catarine; O Grinvex enquanto Aporte Existencial da Conscin Inversora; Artigo; Gestações 
Conscienciais; Revista; Foz do Iguaçu, PR; Vol. 6; Seção Experiências do Grinvex; 2016; páginas 5 a 17; 9 citações;  

1 E-mail; 1 enu.; 1 microbiografia; 1 tab.; 2 notas; 8 refs.; disponível em <http://assinvexis.org/wp-content/uploads/2016-

/10/01-O-Grinvex-enquanto-Aporte-Existencial-da-Conscin-Inversora-v6.pdf>; acesso em: 18.02.17; 15h10. 
3.  Ramos, Luiz; O Grinvex e suas Peculiaridades Técnicas Intergrupais; Artigo; Gestações Conscienci-

ais; Revista; Foz do Iguaçu, PR; Vol. 6; Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINV XIS); Seção Experi-

ências do Grinvex; 2016; páginas 30 a 43; 3 citações; 1 E-mail; 7 enus.; 1 microbiografia; 2 questionários; 5 refs.; dispo-
nível em <http://assinvexis.org/wp-content/uploads/2016/10/03-O-Grinvex-e-suas-Peculiaridades-T%C3%A9cnicas-Inter-

grupais-v6.pdf>; acesso em: 18.02.17; 14h58. 
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B E N E M E R Ê N C I A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A benemerência é a propriedade da pessoa benemérita a quem se deve lou-

vores ou prêmios, por serviços notórios. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição bene vem do idioma Latim, bene, ―bem; vanta-

josamente; felizmente; de modo agradável; com largueza; de modo sensato‖. O termo merecer 

deriva também do idioma Latim, merere, ―merecer; ser digno de; obter em troca; ganhar; receber 

como parte ou prêmio; fazer-se pagar; adquirir; obter; prestar serviço; fazer algum favor; fazer  

o bem‖. Apareceu no Século XIII. A palavra benemerência surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ação benemerente. 2.  Consciência assistencial. 3.  Merecimento.  

4.  Respeitabilidade. 5.  Honorabilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo benemerên-

cia: benemerente; benemérita; benemérito. 

Neologia. As duas expressões compostas benemerência espontânea e benemerência for-

çada são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência antiassistencial. 2.  Benemerência-lavanderia. 3.  Des-

merecimento. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae assistencial; o marketing e a benemerência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade lúcida; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a benemerência; a benemerência empresarial; a benemerência patriótica;  

a benemerência social; a casa de benemerência; as instituições de benemerência social; os Co-

mendadores da Ordem de Benemerência; a moção de honorabilidade pessoal; o prêmio de respei-

tabilidade; o título ou comenda de benemerência e honorabilidade; o abertismo consciencial;  

a abordagem às pessoas; o acolhimento assistencial; o amplificador da consciencialidade; a apren-

dizagem; o ativista consciencial; a catarse social; a consciência assistencial; a empatia; a megafra-

ternidade; o ato de saber doar; o ato de saber receber; a condição de bem-merecer; a qualidade, 

virtude ou trafor de benemérito; a probidade; o mérito; o talento; a conspicuidade; o corretismo;  

a grandeza; a incorrupção; a integridade; a irrepreensibilidade; a justeza; a lisura; a retidão; a au-

toridade moral conquistada e mantida dia a dia; a teaticidade vivida; a verbação mantida; o aute-

xemplarismo evolutivo; a autoincorruptibilidade entre os comportamentos públicos e privativos;  

a autoincorruptibilidade cosmoética; a autocompetência evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os relevantes serviços multidimensionais em prol da Humanidade  

e da Para-Humanidade; a contribuição holossomática continuada ao Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial; o autocompromisso com a evolução consciencial de todos; o bom saldo 

na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o beneplácito dos amparadores extrafísicos de função. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo 

catalítico da interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio da inseparabilida-

de grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado. 

Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal; a teoria da reci-

clagem consciencial. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de 

resgate da respeitabilidade evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia. 

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

ciólogos. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; os efeitos evolutivos 

do exemplarismo cosmoético. 

Neossinapsologia: a busca das neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon-tares; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da ati-

vidade. 

Binomiologia: o binômio doação-recepção; o binômio benemerência-autocoerência. 

Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex; 

o crescendo Ética Humana–Bioética–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio benevolência (desejar o bem)–benemerência (merecer o bem)– 

–beneficência (fazer o bem); o trinômio compra-venda-doação. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo beneficência / maleficência; o antagonismo beneme-

rência evolutiva / marketing social; o antagonismo honorabilidade exemplificada / honorabilida-

de proclamada; o antagonismo respeitabilidade legítima pela verbação / respeitabilidade apa-

rente pela intimidação. 

Paradoxologia: o paradoxo do contraventor populista promover saúde e educação na 

comunidade carente; o paradoxo do maior exemplo intrafísico de benemerência evolutiva viver 

anonimamente no serenismo; o paradoxo dos maiores merecimentos assistenciais dispensarem as 

honras de títulos, medalhas, certificados ou diplomas de mérito. 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia;  

a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; 

a voluntarioteca; a socioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia;  

a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia; 

a Ofiexologia; a Sociologia; a Despertologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a pessoa benemerente; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benemereor; o Homo sapiens benevolus; o Homo sa-

piens benevolens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexis-

ta; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benemerência espontânea = o ato natural, policármico, sem quaisquer 

expectativas de retorno ou ressarcimento; benemerência forçada = o ato imposto pelas necessida-

des ou contingenciamentos, por exemplo, a declaração do imposto de renda. 

 

Culturologia: a Cultura da Assistenciologia; a cultura da não-violência. 

Inautenticidade. A lavagem de dinheiro aplicada à assistência social gera a inautentici-

dade no universo da benemerência. A pilantropia comprova a existência da benemerência inau-

têntica, na condição de engodo ou fraude. 

 

Traforologia. Toda maxiproéxis implica em longa série de trafores, recursos ou atribu-

tos pessoais, evoluídos e inevitáveis, por exemplo, estes 5, dispostos na ordem lógica: 

1.  Autodisciplina: além das conveniências do momento. 

2.  Exposição: a riscos calculados, pois toda conquista tem preço. 

3.  Megafraternidade: vivida no dia a dia. 

4.  Sacrifício: de comodidades, horários, mordomias ou da zona de conforto. 

5.  Senso de renúncia: cosmoética, racional, evolutiva e própria da holomaturidade. 

 

Propaganda. É sempre inteligente trazer ao debate a Cosmoética quando a benemerên-

cia aparece casada com a propaganda. 

Estatísticas. As estatísticas confiáveis das obras de benemerência, na Socin, melhoram  

a motivação e o ânimo quanto à fraternidade daquelas pessoas decepcionadas com os semelhan-

tes. Até as estatísticas podem funcionar na condição de terapia em bases sociais. Os exemplos 

arrastam. 

História. Quem estuda a História da benemerência compreende melhor a condição intra-

consciencial do Homo sapiens despertus. 

Deslanche. Consoante a Assistenciologia, a benemerência é essencial como primeiro 

passo ou deslanche dentro do curso primário da assistência interconsciencial, ou seja: a tarefa da 

consolação, ou tacon. 
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Cadeia. Portanto, ocorre óbvia reação em cadeia evolutiva e útil a partir da beneme-

rência: 

1.  Tacon. Sem benemerência, nenhuma tarefa da consolação será razoável. 

2.  Tares. Sem a tarefa da consolação é praticamente impossível à consciência vulgar  

aprender a vivenciar a tarefa do esclarecimento, ou a tares. Aqui sobrevém a identificação da rela-

ção ou do ponto de contato da benemerência com o esclarecimento interconsciencial. 

 

Sobrevivência. No âmbito da Evoluciologia, a benemerência demonstra o nível mais 

evoluído da consciência humana perante a fase evolutiva, pessoal, ultrapassada, na condição de 

ser subumano quando ainda precisava matar outros animais, evolutivamente inferiores, a fim de 

sobreviver, segundo a lei da sobrevivência do mais apto. Tal fato é a evidência do atraso cósmico 

atávico. 

Lavanderia. Sob a ótica da Parapatologia, a benemerência pode apresentar a ambigui-

dade marcante do milionário, ou bilionário, buscar lavar o próprio dinheiro, através do abatimen-

to das próprias doações no imposto de renda de pessoa física, em certos países. Tal atitude é a be-

nemerência-lavanderia. Contudo, existe a benemerência pura e limpa sem conotações de segun-

das intenções, claramente cosmoética e menos comum. 

Autocogniciologia. De acordo com a Holomaturologia, a tacon traz à conscin a consola-

ção, terapia temporária adstrita ao psicossoma. A tares traz à conscin a autocognição, aquisição 

permanente adstrita ao mentalsoma. 

Pesquisologia. Pela análise da Parapercepciologia, a benemerência pode ser estudada 

no mais alto grau por meio da conduta dos amparadores extrafísicos. 

Priorologia. Os amparadores extrafísicos promovem, quando necessário, a projeção lú-

cida assistida, e também a fixação psicofisiológica da conscin, se for o melhor para todas as cons-

ciências, no momento evolutivo. Não viemos à vida humana somente para fazer projeções cons-

cientes, mas para cumprir prioritariamente a autoproéxis. 

Memoriologia. Assim também ocorre no contexto da memória: os amparadores extrafí-

sicos lembram à conscin o fato, ou a ideia, no momento crítico da comunicação aos outros (tares), 

mas também a fazem esquecer (hipomnésia) a palavra-chave (ideias ou fatos), se inconveniente, 

durante a mesma comunicação. A conscin, quando desatenta, muitas vezes nem percebe (falta do 

paradesconfiômetro) a inconveniência do ato de tocar naquele assunto naquelas circunstâncias. 

Mais tarde, com lucidez maior, a mesma se conscientiza quanto ao fato óbvio, e agradece. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a benemerência, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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A  TARES,  OU  A  TAREFA  DO  ESCLARECIMENTO,  DEDI- 
CADA  ÀS  OUTRAS  CONSCIÊNCIAS,  POR  INTERMÉDIO 
DO  EXEMPLARISMO  PESSOAL,  DIUTURNO,  É  A  MAIOR 

PROVA  E  REALIZAÇÃO  EVOLUTIVA  DE  BENEMERÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a benemerência? Dentro ou fora do uni-

verso da família nuclear? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Folha de S. Paulo; Redação; Bill Gates posa de Benemérito (Doação de US$ 500 Milhões); Jornal; Diário; 

Seção: Folha Mundo; São Paulo, SP; 02.02.98; página 1 – 10. 
2.  Vassallo, Cláudia; Fazer o Bem compensa? (Filantropia nas Empresas); Reportagem; Exame; Revista; Ed. 

660; Ano 31; N. 9; 3 ilus.; São Paulo, SP; 22.04.98; capa (manchete), páginas 22 a 28 e 30. 
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B E N E M É R I T O    U R B A N O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O benemérito urbano é a pessoa, homem ou mulher, personagem inesque-

cível, por parte da conscin lúcida sempre grata pelos favores altruístas recebidos de vulto in-

terassistencial na atual vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo benemérito é constituído pelas palavras do idioma Latim, bene, 

―bem; vantajosamente; felizmente; de modo agradável; com largueza; de modo sensato; eficaz-

mente; convenientemente‖, e meritus, ―merecedor; digno; militante; soldado que serviu ao exérci-

to‖, e esta de merere, ―merecer; ser digno de; obter em troca; ganhar; receber como parte ou prê-

mio; fazer-se pagar‖. O vocábulo benemérito surgiu no Século XVI. O termo urbano provém do 

mesmo idioma Latim, urbanus, ―da cidade; urbano; e no sentido figurado, polido; fino‖, e este de 

urbs, ―cidade‖. Apareceu também no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Personagem inesquecível. 2.  Assistente urbano. 3.  Benfeitor urba-

no. 4.  Patrono urbano. 5.  Vulto interassistencial. 6.  Compassageiro evolutivo incomum. 

Neologia. As 3 expressões compostas benemérito urbano, benemérito urbano nacional  

e benemérito urbano estrangeiro são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Personagem comum. 2.  Compassageiro evolutivo comum.  

3.  Amnésia anticosmoética. 

Estrangeirismologia: o altruistic townsman; a social supporting network; as conscins 

hostesses proexológicas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à gratidão no caminho da evolução consciencial multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o grupo evolutivo da conscin intermissivista; o conjunto de figuras públicas, 

ou o panteão interassistencial no universo da programação existencial, perduradouras na memória 

da conscin proexista sempre agradecida; o reconhecimento espontâneo de benefícios recebidos;  

a pesquisa da Geografia Humana; a constelação das estrelas locais, ilustres, exemplares e inesque-

cíveis; a gratidão pessoal aos compassageiros evolutivos, homens e mulheres; o registro de quem 

vincou as lembranças pessoais da conscin proexista; os anfitriões e anfitriãs proexologistas, cons-

cientes e inconscientes quanto à proéxis; o Universalismo; o trabalho da conscin assistencial para 

legiões de urbanitas assistidos; a gratidão de determinada conscin assistida para a conscin assis-

tencial; a relevância dos serviços prestados à Socin; a autestigmatização positiva e exemplarista;  

a capacidade empática; a consciência de coletividade; o senso de identidade grupal; a consciência 

de solidariedade; a mentalidade assistencial; a responsabilidade comunitária; a cidadania cósmica; 

a concidadania universal. 

 

Parafatologia: a Para-Humanidade ainda ignorada pela maioria das conscins beneméri-

tas; autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; o parapsiquismo fixando a gratidão pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo 

catalítico da interassistencialidade; o sinergismo vontade firme–intenção sadia–inteligência prá-

tica. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio da evolução con-

junta; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado; o código grupal de 

Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do amparo grupal. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de 

resgate da respeitabilidade evolutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado assistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Proe-

xistas. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; os efeitos evolutivos 

do exemplarismo cosmoético. 

Neossinapsologia: a busca das neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon-tares; a compreensão do ciclo recebimento-retribui-

ção entre pessoas e no âmbito da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a procissão cívica; o piquete popular; a carreata política; o cortejo fúne-

bre; a procissão de encontro; o desfile de moda; o rancho carnavalesco (dionísicas urbanas). 

Binomiologia: o binômio conscin-cidade; o binômio doação-recepção; o binômio beme-

rência-gratidão; o binômio senso do dever–cessão de direitos; o binômio senso de Humanidade–

–senso da Para-Humanidade; o binômio automemória-heterogratidão. 

Interaciologia: a interação pensar globalmente–agir localmente; a interação cidadania 

cósmica–assistência social; a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo Ética Humana–Bioética–Cos-

moética; o crescendo cidadania-paracidadania-omnicidadania; o crescendo evolutivo cronêmico 

Socin Patológica–Estado Mundial. 

Trinomiologia: o trinômio benevolência (desejar o bem)–benemerência (merecer o bem)– 

–beneficência (fazer o bem); o trinômio Socin solidária–justa–pacífica ainda utópico; o trinômio 

Cosmoética-Universalismo-Megafraternidade. 

Antagonismologia: o antagonismo honorabilidade exemplificada / honorabilidade pro-

clamada; o antagonismo atacadismo / varejismo; o antagonismo engajamento comunitário / alie-

nação social. 

Paradoxologia: o paradoxo da evolução individual somente existir em grupo; o parado-

xo dos maiores merecimentos assistenciais dispensarem as honras de títulos, medalhas, certifica-

dos ou diplomas de mérito, mas permanecerem na gratidão das conscins lúcidas. 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia;  

a evoluciocracia; a proexocracia; a parapsicocracia; a democracia na produção de consensos 

sobre os problemas comunitários. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial; as leis do holocarma. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da autossantificação. 

Holotecologia: a proexoteca; a mentalsomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca;  

a sociologicoteca; a evolucioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Geopolitico-

logia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Seriexologia; a Interassistencio-

logia; a Mentalsomatologia; a Policarmologia; a Paradireitologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin conterrânea; a conscin contemporânea; a conscin patrícia; a personalidade interna-

cional; a pessoa citadina; a conscin ástica; a personalidade urbanita; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o benemérito urbano; o personagem inesquecível; o provedor urbano; 

os beneméritos urbanos nacionais; os beneméritos urbanos estrangeiros; os urbanitas; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo inesquecível; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação; o cidadão assistencialmente ilustre. 

 

Femininologia: a benemérita urbana; a personagem inesquecível; a provedora urbana; as 

beneméritas urbanas nacionais; as beneméritas urbanas estrangeiras; as urbanitas; a acoplamentis-

ta; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva inesquecível; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a cidadã assistencialmente ilustre. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benemeritus; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens 

gratus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benemérito urbano nacional = o personagem inesquecível da conscin 

proexista contemporâneo e nativo do mesmo país; benemérito urbano estrangeiro = o persona-

gem inesquecível da conscin proexista contemporâneo e nativo de outro país. 

 

Culturologia: a cultura assistencial; a cultura da convivialidade evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, as conscins beneméritas urbanas podem 

ser classificadas em nacionais e estrangeiras. Eis, por exemplo, afora inúmeras outras, dispostas 

na ordem alfabética, 7 personalidades beneméritas nacionais e 7 personalidades beneméritas es-

trangeiras, inesquecíveis no panteão da gratidão e no universo do desenvolvimento da programa-

ção existencial deste autor-coordenador: 

 

Beneméritos urbanos nacionais: 

1.  Aristina Rocha (1900–1967): maternagem; educadora; musicista; assistente social 

voluntária; Monte Carmelo, MG; Brasil. 

2.  Erna Belian Rappa: empresária; assistente social voluntária; São Paulo, SP; Brasil. 

3.  Francisco Cândido Xavier (1910–2002): sensitivo; psicógrafo; assistente social vo-

luntário; Pedro Leopoldo, MG; Brasil. 
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4.  Jerônimo Cândido Gomide (1888–1981): sensitivo; assistente social voluntário; 

Palmelo, GO; Brasil. 

5.  Jorge Manoel Gaio (1910–1979): empresário; assistente social voluntário; Rio de 

Janeiro, RJ; Brasil. 

6.  Mário de Ascenção Palmério (1916–1996): educador; escritor; político; assistente 

social voluntário; Uberaba, MG; Brasil. 

 

Beneméritos urbanos estrangeiros: 

1.  Hazel Morris: secretária; poliglota; assistente social voluntária; Los Angeles, CA; 

EUA. 

2.  Isidoro Duarte Santos (1896–1974): comandante; jornalista; assistente social volun-

tário; Lisboa; Portugal. 

3.  José Mathay: médico; assistente social voluntário; Manila; Filipinas. 

4.  Li Li Wu: médica; assistente social voluntária; Hong Kong; China. 

5.  Maurice Barbanell (1902–1981): jornalista; assistente social voluntário; London; 

England. 

6.  Patrice Keane: parapsicóloga; pesquisadora; assistente social voluntária; New York, 

NY; EUA. 

7.  Rin Sakurai: médico; pesquisador; assistente social voluntário; Tóquio; Japão. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o benemérito urbano, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  BENEMÉRITOS  URBANOS  SÃO  COMPASSAGEIROS 

EVOLUTIVOS  DE  MÚLTIPLAS  VIDAS  HUMANAS,  RESSO-
MADOS,  AGORA,  NA  CONDIÇÃO  DE  COLABORADORES 

PRÓ-PROÉXIS  DO  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou os personagens inesquecíveis do pan-

teão da própria gratidão no âmbito da programação existencial pessoal? São muitas pessoas? 
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B E N E S S E    P L A N E T Á R I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A benesse planetária é a condição, qualidade e propriedade do planeta Ter-

ra, nas coordenadas geográficas e parageográficas, de ser agente benéfico, propício, singular, sus-

tentador, acolhedor, receptivo aos princípios conscienciais, conscins e consciexes em geral, favo-

recendo a holoconvivialidade evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bene vem provavelmente do idioma Latim, bene, ―bem; vantajosa-

mente; felizmente; de modo agradável; com largueza; de modo sensato‖. Apareceu no Século 

XIII. O elemento de composição esse deriva do mesmo idioma Latim, esse, ―ser; estar; pessoa ou 

coisa própria daquela com quem se fala‖. A palavra benesse surgiu no Século XVI. O vocábulo 

planetário procede igualmente do idioma Latim Tardio, planetarius, ―astrólogo‖. Surgiu no Sé-

culo XVII. 

Sinonimologia: 1.  Acolhimento planetário. 2.  Assistência planetária. 3.  Benefício pla-

netário. 4.  Dádiva planetária. 5.  Doação global. 6.  Sustentáculo terrestre. 

Neologia. As duas expressões compostas benesse planetária individual e benesse plane-

tária coletiva são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Antiassistencialidade planetária. 2.  Desacolhimento global. 3.  In-

sustentabilidade terrestre. 4.  Miniamparo mundial. 5.  Minifraternidade planetária. 6.  Terra exi-

cial. 

Estrangeirismologia: os planetary benefits; a donation planétaire. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualidade assistencial multidimensional da benesse planetária. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Busquemos 

dádivas multidimensionais. Terra: oportunidade reeducacional. 

Citaciologia: – Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha 

(Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

Proverbiologia. Eis concisa expressão chinesa: – É rolando no fundo dos rios que se 

lapidam os cascalhos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da consciencialidade planetária; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a benesse planetária; a presencialidade planetária; a assistencialidade efetiva 

global; o planeta Terra enquanto legado evolutivo; o planeta acolhedor; a assistência geológica;  

o território disponível; o cenário aproveitável; a sustentabilidade do planeta Terra; a história geo-

lógica da Terra; a evolução contínua no nível do solo, da atmosfera e das diferentes formas de vi-

da; as placas tectônicas; as falhas geológicas; as cordilheiras de montanhas; as dorsais oceânicas; 

os continentes; o campo magnético terrestre; a magnetosfera; a sedimentação; os fósseis; as ca-

vernas; os mares; os rios; a chuva; o vento; a neve; o clima; as geleiras; as auroras boreais; as nu-

vens; a atmosfera; o oxigênio; a camada de ozônio; as riquezas minerais; as rochas; o lençol freá-

tico; os terremotos; as tsunamis; o panorama; a latitude, a longitude; as coordenadas geográficas; 

a Natureza; o supercontinente Pangea; o supercontinente Gondwana; a segurança ambiental;  

o terreno de usufruto; o ambiente antrópico; o pátio da Megaescola Terrestre; a territorialidade 

intra e extraconsciencial; o local para a administração da vida somática; o bem natural acolhedor; 

o vasto território para a vivência física; a terra natal; o alicerce para o cenário vital; a base física; 
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a matriz geopolítica comum; o entorno consentâneo; o vínculo consciencial; as neoperspectivas;  

a cosmovisão ao alcance de todos; a presença magnética; a força presencial centrífuga e policár-

mica da Terra; a força terrestre propulsora e expansiva em energias; a força física do planeta;  

a estação de princípios conscienciais; a vida grupal cosmoética; a renovação constante estendida  

a todo o globo terrestre; a oportunidade evolutiva eficaz; as chances de reciclagens urgentes; a re-

ciclagem mentalsomática; o contexto dinâmico e interativo para a consecução da proéxis; a Cos-

moética Destrutiva; o entendimento de as leis universais da interassistencialidade predisporem  

a aquisição do senso de interrelação existencial entre todos os seres e coisas do Cosmos; os 

eventos e fenômenos intrafísicos mostrando a dinâmica planetária regida pelas paraleis cósmicas, 

com efeitos tanto devastadores quanto restauradores de ambientes; os fenômenos planetários cí-

clicos e recorrentes atingindo o cenário intra e extrafísico; as ocorrências planetárias, incluindo as 

populações e parapopulações, sob supervisão e controle de Serenões e CLs. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a benesse planetá-

ria amparadora; as pararrealidades multidimensionais; o holopensene planetário; a energia ima-

nente (EI); o planeta receptor dos afluxos cósmicos; o planeta receptor e doador de energias;  

a força energética positiva; a força energética presencial; a força parapresencial; a potência man-

tenedora da geoenergia; a magnitude potencializadora da psicosfera energética; a agente receptora 

de energias conscienciais; a paracenografia; a Parageografia; a Paraecologia; o aporte de hidro-

energias heterassistenciais; as fitoenergias; a convivência com as zooenergias; as comunexes; as 

Sociexes; as pararrealidades; a paratroposfera; as paracomunidades; os intercâmbios multidimen-

sionais; as energias conscienciais (ECs); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da benesse planetária proporcionando o momento evolu-

tivo individual adequado; o sinergismo das geoenergias interassistenciais transformadoras do 

sistema Terra; o sinergismo dos princípios conscienciais participantes do maximecanismo evolu-

tivo; o sinergismo da unificação pensênica das consciências compondo a holopensenidade plane-

tária; o sinergismo energia imanente–energia consciencial na interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da interassistencialidade 

global; o princípio da interdependência evolutiva entre os princípios conscienciais; o princípio de 

o Universo estar sob controle inteligente; o princípio da inexauribilidade das energias imanen-

tes; o princípio da expansão do Universo; o princípio básico da megafraternidade. 

Codigologia: o código da megafraternidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) im-

plementando os valores grupais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito  

à Natureza. 

Teoriologia: a teoria da assistência individual e grupal; a teoria da coexistência pacífi-

ca entre todos os princípios conscienciais; a teoria da coevolução. 

Tecnologia: as técnicas de preservação da Natureza; a técnica de ampliar a visão da 

Natureza conectada à lógica universal; a técnica da visão de conjunto das geoinformações tra-

zendo por analogia o detalhamento consciencial. 

Voluntariologia: a meta do voluntariado mentalsomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico Autopesquisarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio In-

visível da Geologia. 

Efeitologia: o efeito das pesquisas de campo haurindo entendimento das coisas da Natu-

reza; o efeito benéfico do aproveitamento da energia geotérmica; os efeitos da utilização da bio-

massa; o efeito estufa quando bem dosado ser essencial para a manutenção da vida; o efeito do 

aquecimento descontrolado do planeta; o efeito de o exame das realidades intrafísicas estar rela-

cionado com as realidades extrafísicas. 
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Neossinapsologia: as neossinapses; as neossinapses geradas pela cosmovisão planetá-

ria; as neossinapes geradoras de neoideias; as neossinapses em neopatamar heurístico. 

Ciclologia: o ciclo termodinâmico da Terra; os ciclos de crescimento evolutivo dos 

princípios conscienciais. 

Enumerologia: a benesse planetária catalítica da evolução; a benesse planetária cos-

moética; a benesse planetária epicêntrica; a benesse planetária interassistencial; a benesse pla-

netária assistencial; a benesse planetária patrocinada por megaconsciências; a benesse planetária 

cosmoeticamente monitorada. 

Binomiologia: o binômio geoenergia–fluxo térmico continental; o binômio benesse pla-

netária intrafísica–benesse planetária extrafísica; o binômio macrouniverso-microuniverso. 

Interaciologia: a interação geotermológica heterassistencial; a interação evolutiva in-

terassistencial dos princípios conscienciais; a interação intrafísico-extrafísico; a interação Geo-

grafia-Parageografia; a interação Ecologia-Paraecologia. 

Crescendologia: o crescendo associação de conceitos–associação de ideias–associação 

analógica; o crescendo conhecimento-reflexão-neoideia; o crescendo benesse parcial–benesse 

integral–benesse cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio fato-autodiscenimento-in-

terpretação; o trinômio da cognoscibilidade cérebro-paracérebro-mentalsoma; o trinômio ampli-

tude-profundidade-especificidade; o trinômio universalismo-megafraternismo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-fitoenergias-zoo-

energias-hominenergias; o polinômio perceber-refletir-interpretar-compreender-aprender. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo benesse fuga / be-

nesse perene; o antagonismo benesse escassa / benesse universal; o anatagonismo benesse anti-

cosmoética / benesse cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo de a cosmovisão planetária patrocinar a cosmovisão intra-

consciencial; o paradoxo de existirem conscins exauridas de ECs em planeta de energias ima-

nentes inexauríveis. 

Politicologia: a assistenciocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a luci-

docracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da grupalidade; a lei da interassis-

tencialidade; a lei de causa e efeito; as leis da Evoluciologia; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a geofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia; a cosmofilia; a assistenciofilia;  

a ideofilia; a neofilia; a intelectofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a gnosiofobia; a biofobia; a ideofobia; a neofobia; a biblio-

fobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome do exaurimento energossomático; a síndrome do conflito de 

paradigmas. 

Maniologia: a megalomania; a macromania; a subcerebromania. 

Mitologia: os mitos intocáveis da Ciência Convencional; o mito do acaso; o mito da 

compreensão total do Universo; o mito da criação do Universo em 7 dias. 

Holotecologia: a geografoteca; a geoteca; a geologoteca; a globoteca; a assistencioteca; 

a energossomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia; a Ex-

trafisicologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o geólogo; o vulcanólogo; o petrólogo; o paleontólogo; o oceanógrafo; 

o geofísico; o geomorfólogo; o mineralogista; o geocientista; o geocronólogo; o geoengenheiro;  

o geoestatístico; o geoestratígrafo; o geotécnico; o hidrogeólogo; o geopolítico; o acoplamentista; 
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o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; 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 conscien-

te; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a geóloga; a vulcanóloga; a petróloga; a paleontóloga; a oceanógrafa;  

a geofísica; a geomorfóloga; a mineralogista; a geocientista; a geocronóloga; a geoengenheira;  

a geoestatística; a geoestratígrafa; a geotécnica; a hidrogeóloga; a geopolítica; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evo-

luciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidis-

sidente 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 investigator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapi-

ens universalis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pro-

tector; o Homo sapiens benevolus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benesse planetária individual = a sustentação planetária a cada consciên-

cia ressomada; benesse planetária coletiva = a sustentação planetária a todas as consciências res-

somadas. 

 

Culturologia: a cultura da intrafisicalidade evolutiva; a Multiculturologia planetária. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a benesse planetária, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Água:  Hidrologia;  Neutro. 

02.  Assistência  geológica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Cataratas  do  Iguaçu:  Hidroenergologia;  Homeostático. 

05.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

07.  Força  parapresencial:  Parapresenciologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

10.  Neomesologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Principiologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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OS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS,  CONSCINS  E  CONSCIE-
XES  EVOLUEM  INDIVIDUAL  E  COLETIVAMENTE  SUSTEN-
TADOS  E  ACOLHIDOS  PELA  BENESSE  PLANETÁRIA,  RE-

LACIONADOS  AO  BINÔMIO  CRONÊMICA-PROXÊMICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece as benesses autevolutivas hauridas da 

Terra? Já tomou atitudes de preservação ambiental em retribuição à territorialidade de todas as 

consciências? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Teixeira, Wilson; et al.; Orgs.; Decifrando a Terra; 568 p.; 24 caps.; 576 gráfs.; 69 tabs.; 270 refs.; 6 apênds.; 
alf.; 28 x 21 x 3 cm; br.; USP; & Oficina de Textos; São Paulo, SP; 2000; páginas 2 a 22 e 83 a 111. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1. 584 p. 24 seções; 

403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbio-
grafia; 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 649 a 652. 
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 84, 103  

a 105, 185 a 189, 348 e 349. 

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 749 e 753. 

 

I. T. R. 
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B E N I G N I D A D E  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A benignidade é a qualidade de quem é benigno e não apresenta caráter pe-

rigoso. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo benignidade deriva do idioma Latim, benignitas, ―benignidade; 

bondade; indulgência; afabilidade; cortesia; bom modo‖, de benignus, ―benigno; benévolo; bon-

doso; amigável; oficioso; que tem boa índole, bom caráter; indulgente; franco; fecundo; feraz‖. 

Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Amenidade. 02.  Benevolência; bondade. 03.  Clemência. 04.  Com-

placência. 05.  Generosidade. 06.  Magnanimidade. 07.  Suavidade.  08.  Fraternismo. 09.  Condi-

ção salutar.  10.  Filantropismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas benignidade inicial, benignidade intermediária  

e benignidade avançada são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 01.  Má intenção. 02.  Maldade. 03.  Malignidade. 04.  Procedimento 

malévolo.  05.  Malevolência. 06.  Inclemência. 07.  Prepotência.  08.  Causticidade. 09.  Dureza. 

10.  Condição patológica. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

Citaciologia. Eis concisa locução latina muito difundida sobre a benevolência ou a con-

quista da benignidade: – Captatio benevolentiae. (Cícero; 106–43 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade vivenciada; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização fraterna. 

 

Fatologia: a benignidade; a bondade vivenciada; a amabilidade; a afabilidade; a ameni-

dade; a brandura; a civilidade; o comprazimento; a compreensão; a cortesia; a deferência; a dis-

tinção; a educação; a fineza; a gentileza; a magnanimidade; a polidez; a urbanidade; a autodispo-

nibilidade interassistencial; a boa vontade cosmoética; a emocionalidade domesticada; o esforço 

da aquisição da benignidade espontânea. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as exteriorizações 

de ECs fraternas e acolhedoras; o sincero benquerer universal; o bom ânimo para com a Humani-

dade e a Para-Humanidade; a omnibenignidade atingida na condição evolutiva da Serenologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo catalítico da interassistencialidade; o sinergismo holo-

pensene interassistencial–amparabilidade extrafísica; o sinergismo benignidade da conscin as-

sistente–benignidade da consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio da inseparabilida-

de grupocármica; o princípio da evolução individual ser realizada em grupo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal; a teoria das in-

terprisões grupocármicas e respectivas implicações evolutivas. 
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Tecnologia: as técnicas conscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; os efeitos geradores 

de homeostasia holossomática da benignidade pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial assistente-assistido; o ciclo evolutivo tacon-tares. 

Binomiologia: o binômio benignidade-fidelidade; o binômio inteligente heteroperdoa-

mento-autoimperdoamento; o binômio admiração-discordância; o binômio tarístico Impactotera-

pia-benignidade; o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex; o crescendo tacon-tares; 

o crescendo assistência intrafísica–assistência multidimensional. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo benignidade evolutiva / malignidade intoxicante. 

Paradoxologia: o paradoxo do contraventor populista promover saúde e educação na 

comunidade carente. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia;  

a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial aplicada à convivência sadia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a antropofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; 

a voluntarioteca; a socioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia;  

a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia; 

a Ofiexologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência naturalmente benigna; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benignus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens 

benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens antiviolentus; 
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o Homo sapiens megadonator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo 

sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benignidade inicial = a característica do ser desperto; benignidade inter-

mediária = a característica do evoluciólogo, consciex, ou conscin, homem ou mulher; benignida-

de avançada = a característica do Homo sapiens serenissimus, o Serenão ou Serenona. 

 

Culturologia: a cultura da não-violência; a cultura da interassistencialidade. 

Surpreendência. Dentre as surpreendências mais positivas existentes na Socin Moderna 

destaca-se a festa de aniversário inesperada para o aniversariante, homem ou mulher, jovem ou 

maduro, promovida pelos amigos, oferecendo-lhe presentes. Bom percentual dessas ocorrências 

se deve à benignidade humana. A benignidade alcança nível de alta surpreendência quando os 

presidiários da colônia penal, encarcerados em ilha, doam comida para os ilhéus desta ilha e das 

próximas. 

Minitrafor. Toda conscin tem o lado bom: aquele minitrafor, não raro, esquecido. 

Presidiários. Eis o atestado dos fatos: a natureza humana nem sempre é dominada pelos 

instintos animais, mesmo no universo (holopensene grupal) não raramente patológico ou intoxi-

cante dos presidiários. 

Tendência. A tendência evolutiva da consciência é para o melhor e a megafraternidade. 

O conjunto de fatos sincrônicos do Cosmos indica tal realidade como sendo inevitável. Neste con-

texto, importa mais o tempo de lucidez evolutiva acumulada. 

Fatuística. O caráter de benignidade caracteriza o amparador humano desde o período 

infantil, sendo exatamente o oposto do assediador intrafísico revelando-se maligno quanto às coi-

sas, animais e pessoas. 

Identificação. O assediador extrafísico, quando renasce nesta dimensão, é logo identifi-

cado pelos pais ou responsáveis, observadores atentos, por expressões ou manifestações pessoais 

instintivas, anticosmoéticas ou de mau-caratismo evidente. 

Garoto. Por exemplo, o garoto bonito, aparentando 6 anos de idade (Ano-base: 2000), 

chegou ao banheiro dos homens (restroom) da área próxima aos livros infantis da Livraria Barnes  

& Noble, segundo andar, megastore na Broadway, em Manhattan, New York. 

Rosto. O rosto angelical apresentava a maior inocência quando se abaixou e tentou saber 

se havia alguém dentro do banheiro olhando rapidamente por baixo da divisória. Aguardou por 

alguns minutos a porta abrir, por onde passou elegante cavalheiro, entrando em seguida. 

Banheiro. Depois de usar o banheiro, apertou a descarga continuamente do vaso sani-

tário exatamente 11 vezes, fez muito barulho lá dentro e saiu com a face de anjo, ingênuo e ino-

cente, com a qual entrou, deixando a área do banheiro. 

Papel. Ao entrar, este autor-coordenador, curioso para ver o ocorrido, encontrou mais de 

60 metros de papel higiênico limpo e seco, espalhado por todo o banheiro, desfiado de duas má-

quinas de rolos grandes de papel emendado. 

Pais. Nota-se aí, claramente, a autocorrupção bem lúcida caracterizando o mau-caratis-

mo do assediador ―querendo ver o circo pegar fogo‖. Se em 15 minutos de contato, pode-se anali-

sar e concluir quanto à condição conscienciométrica do garoto, quanto podem fazer durante 24 

horas, cada dia, os pais e responsáveis através do tempo? 

Malignidade. Excluindo o rosto, não houve nenhum ato, gesto ou manifestação de be-

nignidade proveniente do menino de cara angelical, ou seja, ―o anjo de cara suja‖. 

Profilaxia. A benignidade, assentada no autodiscernimento, é a verdadeira profilaxia dos 

autassédios e heterassédios das consciências. 

Cosmoética. Segundo a Conscienciometrologia, a malignidade autoconsciente não vi-

gora mais nas manifestações pensênicas da consciência quando a mesma descobre e admite a vi-

vência da Cosmoética e da inteligência evolutiva (IE). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4706 

Perdão. Na análise da Conviviologia, somente a benignidade permite à conscin entender 

e vivenciar o perdão com a ajuda benemerente para a consciência perdoada, condição indispensá-

vel para o perdoador (ou perdoadora) se livrar das interprisões grupocármicas de todos os tipos. 

 

Caracterologia. Perante a Evoluciologia, há 3 categorias de personalidades apresentan-

do indiscutível benignidade, nesta ordem decrescente de evolução: 

1.  Homo sapiens serenissimus: o Serenão ou a Serenona. 

2.  Homo sapiens evolutiologus: o evoluciólogo; orientólogo ou orientador evolutivo, 

homem ou mulher. 

3.  Homo sapiens despertus: o ser desperto, ou desassediado, permanente, total, homem 

ou mulher. 

 

Constrangimento. Na Experimentologia, o constrangimento imposto frontalmente a al-

guma pessoa é o primeiro ato a ser evitado no universo da assistencialidade interconsciencial, 

através da benignidade. 

Solidariedade. Dentro da Intrafisicologia, toda operação objetivando o incentivo à be-

nignidade, por exemplo, o incremento da solidariedade entre as pessoas, deve ser racionalmente 

louvada e apoiada. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a benignidade, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

03.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  MAIS  LÚCIDA  TRATA  TODOS  OS  ERROS 
PESSOAIS  SEM  QUAISQUER  AUTOPERDÕES  E  TRATA  

TODOS  OS  EQUÍVOCOS  ALHEIOS  COM  HETEROPERDÕES 
E  COMPETENTE  ASSISTÊNCIA  INTERCONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a benignidade? Em você 

qual benignidade predomina: a própria ou a alheia? 
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B E N I G N I D A D E    T R A F O R I S T A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A benignidade traforista é a qualidade, estado ou condição de a conscin lú-

cida, homem ou mulher, agir com bondade e benquerença nas interações multidimensionais oni-

presentes, ressaltando as qualidades positivas, os traços-força e os potenciais evolutivos das cons-

ciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O termo benignidade deriva do idioma Latim, benignitas, ―benignidade; 

bondade; indulgência; afabilidade; cortesia; bom modo‖, de benignus, ―benigno; benévolo; bon-

doso; amigável; oficioso; que tem boa índole, bom caráter; indulgente; franco; fecundo; feraz‖. 

Apareceu no Século XIV. O vocábulo traço vem do mesmo idioma Latim, tractiare, e este de tra-

here, ―tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; 

atrair‖. Apareceu no Século XVI. O termo força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de 

fortis, ―forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formo-

so‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista deriva do idioma Grego, ístes, designando ―adepto; ade-

rente; seguidor; partidário‖. 

Sinonimologia: 1.  Benevolência traforista. 2.  Fraternismo traforista. 3.  Magnanimida-

de traforista. 4.  Generosidade traforista. 

Neologia. As 3 expressões compostas benignidade traforista, benignidade traforista for-

çada e benignidade traforista espontânea são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Benignidade taconista. 2.  Benignidade poliânica. 3.  Clemência reli-

giosa. 4.  Malignidade trafarista. 

Estrangeirismologia: o modus operandi dos amparadores extrafísicos; o modus faciendi 

dos orientadores evolutivos; o curriculum vitae assistencial; a Weltanschauung traforista; o cor-

pus teático da Conscienciologia fundamentando a postura traforista; a vivência full time da inte-

rassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Trafor: poder ir-

radiante. 

Coloquiologia: o pau-para-toda-obra interassistencial; a disposição para mover mundos 

e fundos em busca de potencialidades evolutivas. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em 

2 subtítulos: 

1.  “Bem. Evoluir é fazer predominar o bem sobre o mal em qualquer instância, injun-

ção, contingenciamento, holopensene ou dimensão existencial”. 

2.  “Benignidade. A benignidade comparece em todo ato evolutivo da consciência lú-

cida”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade vivenciada; o holopensene 

pessoal acolhedor; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

o progresso paulatino e contínuo da maneira de pensenizar; o controle positivo da autopense-

nidade; o corte de possíveis ideações conflitivas e autassediantes; a anulação das intrusões pen-

sênicas; a perfuração da bolha monopensênica patológica através da autopensenização retilínea 

sadia; o direcionamento pensênico traforista sintonizando o amparo de função; a autopense-

nização analógica; a priorização da Evoluciologia no holopensene pessoal; a cosmopensenização. 
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Fatologia: a benignidade traforista; a aptidão para ressaltar o melhor do microuniverso 

consciencial das personalidades; a amenidade traforista; o altruísmo tarístico; o conscienciograma 

ampliando o escopo das variáveis conscienciométricas autavaliadas na manifestação multidimen-

sional; as ideias inatas ampliando a coerência intermissiva; a assistência intrafamiliar; a autentici-

dade consciencial manifestada em qualquer lugar, com qualquer consciência e sob qualquer cir-

cunstância; a autexpressão dos trafores pessoais; a lealdade aos valores intermissivos; a superação 

da pusilanimidade e dos pseudoganhos secundários; o autoposicionamento multidimensional;  

a atualização pessoal junto aos compassageiros evolutivos; a convivialidade sadia com as emo-

ções; a superação do subcérebro abdominal; a condição intermissivista no papel de bandeirante da 

evolução pessoal; a benemerência enquanto consequência dos esforços evolutivos; a construção 

da autoimagem positiva; o autoconceito proexológico ampliando o autodiscernimento nas esco-

lhas cotidianas; os bons exemplos; as ações cosmoéticas; os minitrafores ociosos encobrindo as 

potencialidades evolutivas; a capacidade de jogar a favor do lado melhor das consciências; a habi-

lidade de diagnosticar trafares e trafais com compreensão sobre as imaturidades alheias; o come-

dimento natural no exercício da afetividade cotidiana; o talento de captar múltiplos aspectos da 

mesma realidade; a prática de compreender as diferenças entre os níveis evolutivos; a polidez im-

pactoterápica; a assertividade; o abortamento sadio de ideias por meio de conceitos mais avança-

dos e úteis; o autoposicionamento traforista; a construção diuturna da autopacificação íntima;  

o padrão homeostático de referência; a competência de solidarizar-se empaticamente com a Hu-

manidade e a Para-Humanidade; o sincero benquerer universal; a autodisponibilidade interassis-

tencial; a autoridade moral conquistada e mantida dia a dia; a ofiex mantendo bolsão megafrater-

no para a assistência às consréus; a sintonia com o cosmos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias densas 

da conscin assistencial traforista contribuindo com o trabalho dos amparadores extrafísicos às 

consciências mais necessitadas; o autocompromisso com a evolução consciencial de todos; a ex-

pansão da pararrealidade pessoal; as evocações do padrão de referência interassistencial, favore-

cendo a identificação dos trafores dos assistidos; as retrocognições estimulando a recomposição 

grupocármica com os companheiros do passado; o sobrepairamento cosmoético às condições ex-

trafísicas críticas; a visualização dos amparadores extrafísicos impulsionando a coesão no traba-

lho assistencial; o fortalecimento dos paravínculos; as extrapolações promovidas pelos amparado-

res extrafísicos; a autocoerência pacificadora dos evoluciólogos; a omnibenignidade alcançada na 

condição evolutiva da Serenologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–intenção–autorganização; o sinergismo catalí-

tico da interassistencialidade; o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade extra-

física; o sinergismo realismo-otimismo; o sinergismo autodiscernimento-autoincorruptibilidade. 

Principiologia: o princípio de a interassistência ser benéfica a todos os envolvidos; 

o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciências; o princípio do autodis-

cernimento cosmoético; o princípio “se não presta não presta mesmo”; o princípio da descrença 

(PD) evitando interprisões grupocármicas; o princípio do aprender fazendo. 

Codigologia: a cláusula da práxis da benignidade traforista no código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teática da interassistência multidi-

mensional; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica do arco voltaico craniochacral 

qualificando a postura pessoal de querer o melhor para o outro; a técnica da revisão gratulatória 

diária; a técnica da escrita organizadora de pensamentos; a técnica da abordagem interconsci-

encial com ênfase no trafor. 
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Voluntariologia: os paravoluntários da reurbex; a dedicação ao autaprimoramento pelo 

binômio voluntariado-paravoluntariado; o voluntariado conscienciológico facilitando a teática 

da benignidade traforista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autodes-

pertologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; os efeitos da benig-

nidade na homeostasia holossomática; os efeitos do egocídio cosmoético na mundividência trafo-

rista; o efeito potencializador da empatia traforista no acoplamento energético. 

Neossinapsologia: as neossinapses traforista oriundas da imersão da consciex assistida 

no holopensene megafraterno do assistente; a renovação dos protocolos sinápticos reforçadores 

dos trafores; as neossinapses traforistas substituindo padrões arcaicos arraigados no paracérebro; 

as parassinapses geradas pela Cosmocogniciologia. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; a necessidade do ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: o solidarismo; o altruísmo; o fraternismo; o alocentrismo; o humanita-

rismo; o tenepessismo; o exemplarismo. O pensamento traforista; o sentimento traforista; a ener-

gia traforista; a vontade traforista; a intencionalidade traforista; a autorganização traforista;  

a verbação traforista. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância permitindo a harmonia entre diferen-

tes mundividências e consciências; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação autointoxicação emocional–trafarismo; a interação maturi-

dade emocional–traforismo; a interação Pré-Intermissiologia–liderança interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo autobenignidade-heterobenignidade; o crescendo mentali-

dade trafarista–mentalidade traforista; o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex; o crescen-

do monovisão-cosmovisão; o crescendo doação–perdão–libertação–amizade raríssima. 

Trinomiologia: o trinômio amparador extrafísico–amparador intrafísico–consciência 

assistida; o trinômio benevolência (desejar o bem)-benemerência (merecer o bem)-beneficência 

(fazer o bem); o trinômio holofilosófico Universalismo-Megafraternidade-Cosmoética; o trinô-

mio autodiscernimento evolutivo–interassistencialidade cosmoética–paraperceptibilidade lúcida; 

o trinômio do acolhimento olhos atentos–ouvidos disponíveis–braços abertos. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio vivenciar-ajuizar-re-

fletir-definir. 

Antagonismologia: o antagonismo intercompreensão / incompreensão; o antagonismo 

benignidade evolutiva / malignidade intoxicante; o antagonismo trafores / trafares. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior beneficiado com a assistência;  

o paradoxo de a reforma íntima começar pelo olhar exterior. 

Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democra-

cia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial aplicada à convivência sadia; a lei da 

inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a neofilia enquanto postura factível de ser implementada no dia-a-dia; a teati-

cofilia; a evoluciofilia; a traforofilia. 

Fobiologia: a eliminação da conscienciofobia; a superação da decidofobia qualificando  

o autoposicionamento para a interassistência; a extinção de todos os medos. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana; a evitação da síndrome da ectopia afetiva 

(SEA). 

Maniologia: a superação da mania de se nivelar por baixo. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos ilusórios da intrafisicalidade. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a despertoteca; 

a criticoteca; a volicioteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Traforologia; a Cosmoeticologia; a Con-

viviologia; a Intermissiologia; a Holodiscernimentologia; a Policarmologia; a Conscienciometria; 

a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a consciência naturalmente benigna; a consciência traforista; a perso-

nalidade extra; a minipeça lúcida. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o conviviólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o voluntário; o homem de ação; o traforólogo; o semeador da fraternidade. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a convivióloga;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a voluntária; a mulher de ação; a traforóloga; a semeadora da fraternidade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens te-

nepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: benignidade traforista forçada = a condição de a consciência lúcida bus-

car estratégias para manifestar o bem-querer universal e otimista quanto às virtudes alheias, ca-

racterística do principiante nas práticas assistenciais; benignidade traforista espontânea = a condi-

ção de a consciência lúcida manifestar naturalmente o bem-querer universal e otimista quanto às 

virtudes alheias, de modo inato e intuitivo, característica inerente às práticas assistenciais avan-

çadas. 

 

Culturologia: a cultura da benignidade; a cultura da visão traforista. 

 

Psicosfera. A vivência da benignidade traforista nutre psicosfera positiva e interassisten-

cial da consciência lúcida, possibilitando aos assistidos experimentarem, em muitos casos pela 

primeira vez, picos de lucidez e de sentimentos homeostáticos, a exemplo da afetividade equili-

brada, da tranquilidade íntima, da autopacificação, da organização mental, da vontade de se auto-

melhorar e da disponibilidade para ajudar aos outros. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis na ordem alfabética, 10 estratégi-

as, manobras ou técnicas a serem implementadas pela conscin assistente, a fim de dar o encami-

nhamento paraterapêutico às consciências assimiladas ou iscadas, objetivando manter o equilíbrio 

pessoal e a postura interassistencial de benignidade traforista diuturna: 

01. Arco. Aplicar e receber arco voltaico craniochacral, rotineiramente, em conscin pró-

xima, a exemplo da companheira ou do companheiro da dupla evolutiva (DE). 

02. Campo. Participar de cursos conscienciológicos de campo. 

03. Diálogo. Dialogar com conscin capaz de compreender e debater o parapsiquismo,  

a exemplo de epicentro consciencial afim. 

04. Dinâmicas. Exercitar o holossoma em dinâmicas parapsíquicas grupais. 

05. Escrita. Materializar neossinapses e neoverpons por meio da grafopensenidade di-

ária. 
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06. Laboratórios. Praticar a Autodiscernimentologia em laboratórios conscienciológi-

cos otimizados, com equipex especializada e qualificada. 

07. Leitura. Ler obras técnicas, tratados e livros, com conteúdos positivos e cosmoé-

ticos. 

08. Manobras. Malhar o energossoma com trabalhos energéticos intensos e diuturnos, 

aplicando o estado vibracional e outras manobras energéticas. 

09. Natureza. Absorver energias imanentes, buscando maior contato com os elementos 

da Natureza. 

10. Tenepes. Praticar a tarefa energética pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a benignidade traforista, indicados para a expansão das 

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

05.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Código  pessoal  de  generosidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Disponibilidade  assistencial  autolúcida:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  de  Poliana:  Criticologia;  Nosográfico. 

15.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  BENIGNIDADE  TRAFORISTA  EXPANDE  A  CAPACIDADE  

ORTOPENSÊNICA  E  ASSISTENCIAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  
AUMENTANDO  O  RAPPORT  COM  AS  IDEIAS  AVANÇADAS  

PESQUISADAS  NO  CURSO  INTERMISSIVO  RECENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conseguiu implantar, nas automanifestações 

cotidianas de benignidade traforista? É capaz de enumerar 5 trafores de todas as consciências com 

quem interage no dia a dia? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Martins, Eduardo; Higiene Consciencial; pref. Rui Bueno; revisor Equipe de Revisores da Editares; 392  

p.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 infográficos; 59 refs.;ono.; 23 x 16 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do  

Iguaçu, PR; 2016; páginas 29 a 31, 59 a 65. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 57, 612 a 621, 674  
a 676, 810 a 819, 859 e 933 a 935. 

3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 281 e 335. 
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4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; páginas 122 e 335. 

 

I. A. S. 
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B E S T E I R O L  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O besteirol é a tendência cultural popular (pop), surgida na década de 1980, 

na música, literatura e no teatro, caracterizada pela forma e o conteúdo escrachados de humor crí-

tico, social e político, exaltando o absurdo, o ridículo, o grotesco e a troça, sem compromisso com 

teses, nem sempre cosmoética e nem evolutiva para as consciências. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo besteira deriva de besta e este do idioma Latim, bestia, ―besta 

feroz; animal; fera‖. Surgiu no Século XX. O sufixo ol procede do mesmo idioma Latim, olus, 

indicando diminutivo, e no idioma Português, assumindo também forma hipocorística. A palavra 

besteirol apareceu igualmente no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Besteirada; Besteirismo; Besteirologia; Bestialogia. 02.  Culturol. 

03.  Curtura. 04.  Deboche teatral. 05.  Escracho social.  06.  Anfiguri; antinotícia. 07.  Factoide.  

08.  Asnaria; asneirada; baboseira; baixaria explícita; despropósito; disparate. 09.  Estilo icono-

clasta. 10.  Farsa; paródia. 

Arcaismologia. No cinema, há o antecessor do besteirol, podendo ser tomado à conta de  

arcaísmo: chanchada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo besteira: 

bestaria; bestarrão; bestarraz; bestearia; besteirada; besteirinha; Besteirismo; besteiro; bestei-

rol; Besteirologia; besteria. 

Neologia. As duas expressões compostas besteirol direto e besteirol indireto são neolo-

gismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Heterocrítica social séria.  2.  Drama.  3.  Estilo construtivo. 4.  Fato 

social esclarecedor. 5.  Discurso inteligente. 6.  Riso sadio. 

Estrangeirismologia: a Schadenfreude; o nonsense. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas das consciências. 

Citaciologia. Eis a frase do Antigo Testamento bem adequada quanto ao besteirol: – 

Stultorum infinitus est numerus. Outro pensamento mais recente de Moliére (1622–1673) sobre  

o besteirol, em relação ao escritor ou autor, sempre o principal responsável pelo texto escrachado: 

– ―Escrever é como prostituição. Primeiro você dá por amor, depois você dá para alguns poucos 

amigos, e finalmente você dá por dinheiro‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização evolutiva; os estultopensenes;  

a estultopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopen-

senidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; 

os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; 

a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopense-

nidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade. 

 

Fatologia: o besteirol; o significado mórbido da própria palavra; as besteiras; as tolices; 

o tolicionário; o escracho; o humor negro; a satisfação malévola; os termos chulos; os palavrões; 

a escatologia; as apologias anticosmoéticas; as temáticas recorrentes; o mais do mesmo; o predo-

mínio da subcerebralidade; a cultura inútil; o anacronismo; o antidiscernimento; o bolsão jurássi-

co; a farsa; a imaturidade humana; a ironia; a paródia; o sarcasmo; as atividades improdutivas pa-

ra passar o tempo; a preguiça mental; a inutilização dos atributos mentaissomáticos; a vida intrafí-

sica levada na brincadeira; a ausência das prioridades evolutivas da conscin lúcida. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as repre-

sentações da Baratrosfera; os incentivos dos assediadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico subcerebralidade-autassedialidade. 

Principiologia: o princípio antifraterno de perder o amigo e não perder a piada; o prin-

cípio inteligente do “se algo não presta, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da verbação pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito mais permanente dos textos escritos. 

Ciclologia: o ciclo das omissões deficitárias. 

Enumerologia: o teatro social; a comédia antiga; o pano de fundo; a concha acústica;  

o fundo musical; o jogo de cena; a dramatis personae. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação autor-leitor. 

Crescendologia: o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo irreverência / sarcasmo; o antagonismo humor men-

talsomático / humor psicossomático; o antagonismo neofilia / neofobia. A manifestação humana 

lateral ou adventícia ao besteirol, dentro da Comunicologia, é o bibliotismo, ou seja: as publica-

ções água com açúcar, noveletas nada acrescentadoras à cognição mentalsomática das leitoras. 

Paradoxologia: o paradoxo do verdadeiro bom humor não ser necessariamente expres-

so em gargalhadas. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectual. 

Filiologia: a pornofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia. 

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

ciencial. 

Mitologia: o mito aristocrático de satisfazer ao povo por meio do “pão e circo”. 

Holotecologia: a cognoteca; a comunicoteca; a imagisticoteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Perdologia; a Inutilogia; a Mentalsomatologia; 

a Enganologia; a Desviologia; a Besteirologia; a Parapatologia; a Cosmoeticologia; a Recexo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin desbocada; a conscin escrachada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo bestialis; o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens vul-

garis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens pathopense-

nicus; o Homo sapiens perdularius; o Homo sapiens cosmoethicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: besteirol direto = o escracho dos profissionais do palco no teatro; bestei-

rol indireto = o escracho dos amadores no palco da vida diária. 

 

Culturologia: a cultura do besteirol; a cultura da irreflexão; a cultura dos idiotismos 

culturais; a cultura do capitalismo selvagem; a Multiculturologia da Inutilogia. 

Analogologia. O besteirol é movimento artístico similar ao bruitisme, ou seja: à noção 

futurista de todo barulho constituir Arte (paupérrima). 

Confor. O mal do besteirol diz respeito à forma da Arte e, neste caso, não oferece nem  

o mínimo de conteúdo construtivo. A maioria dos factoides, por exemplo, é notícia ―construída‖ 

com o objetivo de conseguir a entrada pessoal do autor ou autora na grande mídia. 

Teatrologia. No universo da Comunicologia, o besteirol é demonstração de apelo primá-

rio expondo a triste decadência do Teatro, pois não é exatamente o mesmo da farsa ou paródia, 

fugindo completamente aos padrões clássicos da comunicação educada e fraterna. 

Imaturologia. As imaturidades ou inexperiências quanto às conscins de modo geral são 

fenômenos generalizados devido à gradualidade da evolução das consciências. Dentre as atitudes 

menos difíceis de se tomar quanto ao mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, é apontar 

imaturidades, notadamente dos outros. Tal realidade, no entanto, não pode racionalmente ser en-

fatizada acima de todas as outras, ou em detrimento dos valores essenciais do ser humano. 

Vida. Por outro lado, não viemos à vida intrafísica para fundamentar as manifestações 

pensênicas a partir do escracho ou da ironia. Há muita confusão nas cabeças das pessoas vulgares 

sobre a qualificação do humorismo. 

Omissiologia. Pela Cosmoeticologia, o aspecto mais sutil da interprisão grupocármica  

é a tolerância leviana significando omissão deficitária ante a consecução da proéxis. Tal pensa-

mento cabe muito bem em relação ao besteirol. 

Heterocriticologia. No âmbito da Intrafisicologia, o besteirol é tão somente o modismo 

ou a mania passageira incapaz de perdurar em função da superficialidade e impermanência ínsita 

dos objetivos propostos. Contudo, a heterocrítica cosmoética, em si, sempre existirá. 

Escapismologia. Sob a perspectiva da Mentalsomatologia, a tendência cultural expressa 

no besteirol é evidente forma de escapismo, pois a heterocrítica torna-se anticosmoética, eviden-

ciando a indigência cultural dos promotores da cultura e respectivos seguidores e clientes. 

 

Taxologia. Na pesquisa da Para-Historiologia, o besteirol sempre existiu em determina-

das áreas humanas, linhas de conhecimento ou contextos sociais, por exemplo, estas 4, dispostas 

na ordem alfabética: 

1.  Diálogos. A ânsia pelo impacto da comunicação: os diálogos na Teatrologia. 

2.  Gíria. O emprego abusivo da gíria na linguagem científica: a inadequação técnica. 

3.  Infância. Brincadeiras de crianças: a infantilidade. 

4.  Propaganda. Certas peças da publicidade moderna: a propaganda comercial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o besteirol, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Basbaquice:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Incivilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Sarcasmo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

COM  AUTODISCERNIMENTO  TEÁTICO,  IMPORTA,  ANTES 
DE  TUDO,  ENFATIZAR  OS  TRAFORES  E  NÃO  OS  MEGA-
TRAFARES  DAS  PESSOAS,  A  FIM  DE  PODERMOS  VIVER 
EM  HARMONIA  DE  MODO  CONSTRUTIVO  E  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Qual posicionamento tem você, leitor ou leitora, quanto ao besteirol? 

Você se orienta pelas diretrizes do mentalsoma ou pelos desejos do psicossoma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01. Alnned, Aziz; Festival de Besteiras (Estilo Besteirol: Criação dos Territórios de Juruá, Rio Negro & Soli-

mões); Jornal do Commercio; Diário; Ano CLXXIV; N. 58; Seção: Confidencial; Rio de Janeiro, RJ; 10-11.12.2000; pá-
gina A – 2. 

02. A Notícia; Redação; O Besteirol Científico; Jornal; Diário; Ano 77; N. 21.569; Seção: Apontamentos; 

Joinville, SC; 13.04.2000; página A – 2. 
03. Bragon, Ranier; Críticas à Lei Fiscal são “Besteirol” diz Malan (Rebate Críticas de Prefeitos à LRF do 

Governo); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.239; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 03.02.01; primeira página 

e A 8. 
04. Carey, Drew; Dirty Jokes and Beer: Stories of the Unrefined; XVIII + 238 p.; 17 ilus.; 21 x 14 cm; enc.; 

sob.; Hyperion; New York, NY; 1997; páginas VII a X. 

05. Kleber, Klaus; Cavallo ganha Tempo com Factoides; Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano LXXXI;     
N. 22.058; Seção: Análises & Perspectivas; 1 ilus.; Curitiba, PR; 09.04.01; página A – 3. 

06. Kramer, Dora; PMDB cansou do “besteirol”; Reportagem; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 129; 

Seção: Coisas da Política; Rio de Janeiro, RJ; 15.08.99; página 2. 
07. Leite, Rogério Cezar de Cerqueira; O Gasobesteirol ataca Outra Vez; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; 

Ano 81; N. 26.381; Caderno: Opinião; Seção: Tendências / Debates; 1 ilus.; São Paulo, SP; 25.06.01; página A 3. 
08. Lentin, Jean-Pierre; Penso, Logo me engano: Breve História do Besteirol Científico (Je pense donc je me 

trompi); trad. Marcus Bagno; rev. Cauê Nicolai de Carvalho; Irene Catarina Nigo; & Lúcia Scoss Nicola; pref. Yves Cop-

pens; 256 p.; 13 caps.; 13 citações; 7 enus.; 18 ilus.; 136 refs.; 21.5 x 15 cm; br.; 3a Ed.; Editora Ática; São Paulo, SP; 
1996; páginas 17 a 30. 

09. Lobato, Eliane; A Metralha do Besteirol; O Globo; Jornal; Diário; Caderno: 2o; Rio de Janeiro, RJ; 

13.03.88; capa do caderno. 
10. Mackseu, Luiz; Bobagens Metrificadas; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 233; Caderno: B; Seção: 

Crítica Teatro; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 27.11.99; página 4. 

11. O Globo; Redação; Aloísio e Salém comemoram 20 Anos de Besteirol; Jornal; Diário; Caderno: Rio 
Show; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 14.04.2000; página 25. 

12. Oliveira, Roberta; As Gargalhadas do Besteirol (20 Anos do Besteirol); O Globo; Jornal; Diário; Ano 

LXXV; N. 24.325; Caderno: 2o; 1 gráf.; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 05.04.2000; capa do caderno. 
13. O Norte; Redação; Trupe prova que Besteirol dá Certo (Comédia Besteirol & Trupe do Barulho, Recife, 

PE); Jornal; Diário; Ano 92; N. 366; Caderno: Show; 2 ilus.; João Pessoa, PB; 11.07.2000; capa do caderno. 

14. Ribeiro, João Ubaldo; O Besteirol dos 500 Anos; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121;  
N. 38.904; Seção: Ponto de Vista; 2 ilus.; São Paulo, SP; 23.04.2000; página D 2. 

15. Ross; & Petras Katrhryn; O Melhor do Besteirol: As 597 Maiores Asneiras Jamais Ditas (The 776 

Stupidest Things Ever said); trad. Ruy Yungmann; 232 p.; 287 enus.; glos. 597 termos; 10 x 15,5 cm; br.; pocket; Ediou-
ro; Rio de Janeiro, RJ; 1995; p;aginas 6 a 25. 

16. Telesco, Patricia; The Magick of Folk Wisdon: A Source Books from the Ages; XXVIII + 354 p.; 30 

caps.; ilus.; glos. 89 termos; 90 refs.; alf.; 23 x 15 x 3,5 cm; enc.; sob.; Castle Books; Edison, NJ; EUA; 2000; páginas  
1 a 20. 

17. Zappa, Regina; “Besteirol” chega Diariamente aos Jornais pelas Agências de Notícias; Jornal do Bra-

sil; Diário; Seção: Internacional; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 10.08.86; página 40. 
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B E S T I A L I D A D E  
( S E X O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bestialidade é o ato sexual da pessoa mal resolvida executado com ser 

subumano, ou a perversão sexual arrastando qualquer dos 2 sexos (o homem ou a mulher) para os 

animais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra bestial deriva do idioma Latim, bestialis, ―brutal; bestial‖, e este 

de bestia, ―besta feroz; animal; fera‖. Surgiu no Século XIV. O termo bestialidade apareceu 

igualmente no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Bestialismo; bestificação. 02.  Zooerastia. 03.  Sexo com subuma-

nos. 04.  Zoofilia erótica; zoofilia patológica.  05.  Regressão sexual. 06.  Perversão sexual.  

07.  Afetividade instintiva; animalidade afetiva. 08.  Sexualidade desnaturada; sexualidade per-

vertida. 09.  Sexofilia promíscua; sexualidade irracional. 10.  Parabestialidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo bestial: 

abestializada; abestializado; abestializar; bestialidade; bestialismo; bestialização; bestializada; 

bestializado; bestializar; desbestializar. 

Eufemismologia. O vocábulo bestialidade é referido e dicionarizado como eufemismo 

no idioma Inglês, bestiality, por exemplo: – ―O cinema pornográfico exibiu atos de bestialidade 

(“The pornographic movie showed acts of bestiality”). 

Neologia. As duas expressões compostas bestialidade androssomática e bestialidade gi-

nossomática são neologismos técnicos da Sexossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Sexualidade humana.  02.  Sexualidade sadia. 03.  Sexualidade ra-

cional. 04.  Sexualidade civilizada. 05.  Educação sexual. 06.  Zoofilia sadia. 07.  Zoofilia racio-

nal. 08.  Zoofobia. 09.  Holorgasmo. 10.  Afabilidade interespécies. 

Estrangeirismologia: a bloody minded; o lapse into savage ways encenada pelas cons-

réus ressomadas na atual etapa das reurbanizações extrafísicas (Ano-base: 2009). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto ao sexo do androssoma ou do ginossoma. 

Filosofia. O hedonismo irracional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade patológica; os zoopensenes;  

a zoopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopense-

nidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os paleopen-

senes; a paleopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade. 

 

Fatologia: a bestialidade; a bestialidade humana; os excessos do Homo eroticus; os atos 

libidinosos com animais subumanos; as cenas de bestialidade; a abordagem interespécies; as ten-

dências perversas; a vontade quando evolutivamente ectópica; a irracionalidade predominando 

nas ações pessoais; o surto de histeria; o ato sórdido; a brutalidade humana; a antifraternidade evi-

dente; o abraço vampirizador; a adoração; as apologias anticosmoéticas; o adultério com subuma-

no; a alcova contaminada; a amizade colorida; o amor errado; o androchacra; a animalização;  

o instinto sexual básico da conscin; a antimaturidade; a atitude antissomática; o autojuízo crítico 

ausente; a barbárie; o bifrontismo; a bovinolatria; o bruxiário; as contaminações; o tiro aos pom-

bos; a drenagem energética; o estigma grupocármico; o ginochacra; a promiscuidade afetivo-se-

xual; as consequências nocivas da bestialidade humana. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a absorção 

simpática inconsciente de energias conscienciais (ECs); os autassédios; os heterassédios; os vam-

pirismos interconscienciais; a aprendizagem doentia na Baratrosfera; as coparcerias patológicas 

conscin-bestial–assediadores extrafísicos na prática bestial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo imoralidade-amoralidade. 

Principiologia: o princípio equivocado da vitória do mais forte; o princípio da insepa-

rabilidade grupocármica incluindo a subumanidade. 

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

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas sequer vislumbrada. 

Tecnologia: as técnicas reeducativas de desasselvajamento consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sexólogos; o Colégio Invisível dos Zoólogos. 

Efeitologia: os efeitos abrangentemente danosos do ato bestial. 

Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima. 

Enumerologia: a zooerastia; o bestialismo; o hipismo; a caçada; o rodeio; a tourada;  

a rinha. 

Binomiologia: o binômio deseducação-bestialidade; o binômio egocentrismo adulto– 

–agressividade interconsciencial; o binômio da incompreensão autoperdoamento-heteroimper-

doamento. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconsciencialidade / autobestialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo inteligência animal–bestialidade humana; o paradoxo de os 

seres humanos serem capazes de regredir a comportamentos animalescos inexistentes na subu-

manidade. 

Politicologia: a asnocracia; a assediocracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência a qualquer custo; a atuação da lei da ação e reação. 

Filiologia: a sexofilia promíscua; a zoofilia erótica; a zoofilia patológica; a pedofilia. 

Fobiologia: a zoofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da patopensenidade. Por meio da Psicossomatologia, a bes-

tialidade comparece claramente em longa série de amores errados ou naquelas conscins portado-

ras da síndrome da ectopia afetiva (SEA). Tal fato evidencia a bestialidade, infelizmente, como 

sendo muito mais comum quando são pesquisados os números estatísticos das notificações de tais 

casos aberrantes na atualidade da Terra. 

Mitologia: o mito imoral da violência como sendo patologia necessária. 

Holotecologia: a sexoteca; a abstrusoteca; a bizarroteca. 

Interdisciplinologia: a Sexossomatologia; a Parapatologia; a Teratologia; a Zoologia;  

a Biologia; a Antifisiologia; a Conviviologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Civilizacio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a consciência bestializada; a conscin turbulenta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o predador humano; o homem cruel. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a predadora humana; a mulher cruel. 

 

Hominologia: o Homo bestiarius; o Homo eroticus; o Homo stultus; o Homo obtusus;  

o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens 

gregarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bestialidade androssomática = a perversão sexual zoológica do homem; 

bestialidade ginossomática = a perversão sexual zoológica da mulher. 

 

Culturologia: a cultura da promiscuidade afetivo-sexual; a cultura do grotesco. 

Hiperacuidade. As tentações, envolvimentos e acenos falaciosos da vida intrafísica 

atuam pela deformação da intencionalidade da conscin ainda mantendo o ponteiro da própria 

consciência desregulado. O praticante, homem ou mulher, de atos de bestialidade ainda não con-

seguiu ajustar o ponteiro consciencial à irrecusável condição humana primária. 

Subcerebrologia. Do ponto de vista da Evoluciologia, a bestialidade ainda existe em 

função da predominância do subcérebro protorreptiliano no microuniverso da conscin. 

Anticinologia. Sob a ótica da Ginossomatologia, a ectopia sexual mais aberrante da mu-

lher é o ato de bestialidade com cão de grande porte ou molosso. 

Surpreendenciologia. A ocorrência de bestialidade, quando se torna pública, notada-

mente ao envolver a senhora respeitável com o molosso de estimação, jamais deixa de ser surpre-

endente para muitas das pessoas do círculo social, em função do caráter íntimo, doméstico, da re-

lação ser humano–ser subumano. 

Problema. A prática da bestialidade, na condição de hábito ou rotina, é sempre problema 

patológico, sem exceção. 

Sociologia. Os casos de bestialidade registrados jamais correspondem exatamente à ver-

dade e à extensão das ocorrências em função da invisibilidade social dos praticantes. 

Aberraciologia. Segundo a Androssomatologia, a ectopia sexual mais aberrante do ho-

mem é o ato de bestialidade com égua ainda jovem. 

Zoologia. Considerando a Conviviologia, a bestialidade a rigor significa zooconviviali-

dade doentia. 

Anticosmoeticologia. A partir da Cosmoeticologia, é possível identificar os picos mais 

elevados das manifestações da bestialidade na atitude anticosmoética do estupro e, obviamente, 

nos crimes do homicida serial (serial killer). 

Parabestialogia. Na análise da Extrafisicologia, existe a parabestialidade ou o vampi-

rismo da consciex energívora sobre animal subumano. Há cães domésticos permanentemente as-

sediados. 

Holocaustologia. No âmbito da Para-Historiologia, a bestialidade surge com toda força 

nos defensores empedernidos da pena de morte – o homicídio institucionalizado – de qualquer 

modalidade, incluindo as bruxas queimadas nas fogueiras da Inquisição Espanhola e os morticí-

nios em massa desenvolvidos tecnicamente pelos nazistas alemães. 

Fímbria. Daí se observa haver tênue fímbria entre a bestialidade mais crua e o misticis-

mo mais melífluo. 

Antissexossomatologia. De acordo com a Parapatologia, a bestialidade será sempre, in-

defensavelmente, conduta-exceção patológica no universo da sexualidade humana. 

Antiguidade. Na Antiguidade, existem registros em livros considerados sagrados de  

a bestialidade ser punida com a morte tanto do animal quanto da pessoa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a bestialidade, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 
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05.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  INDIVÍDUO  BÁRBARO  É  O  VALENTÃO  AINDA  SEM 
AUTOCONSCIENCIALIDADE  SIGNIFICATIVA.  AGE  MAIS 

SOB  OS  IMPULSOS  SUBCEREBRAIS  DO  SER  SUBUMANO 
QUANDO  COMPARADO  À  CONDIÇÃO  DO  SER  HUMANO. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os atos de bestialidade? Já pesqui-

sou o assunto cosmoética e evolutivamente em profundidade? 

 
Bibliografia  Específica: 
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B I B L I O D I Á S P O R A    CO N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( R E U R B E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bibliodiáspora conscienciológica é o megaempreendimento de distribui-

ção gratuita, internacional, transcontinental, suprainstitucional e universalista das obras da Cons-

cienciologia, prioritariamente para bibliotecas públicas e universitárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblíon, 

―papel de escrever; carta; lousa; livro‖. A palavra diáspora procede do idioma Inglês, diaspora, 

―dispersão do povo judeu‖, termo este adaptado do idioma Grego, diasporá, ―dispersão‖. Surgiu 

em 1958. O vocábulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo 

conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém 

do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Doação das publicações conscienciológicas ao Exterior. 2.  Distribui-

ção internacional dos livros da Conscienciologia. 3.  Diáspora das gescons. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo diáspora: bi-

bliodiáspora; diaspório; diásporo; megadiáspora; paradiáspora. 

Neologia. As 4 expressões compostas bibliodiáspora conscienciológica, bibliodiáspora 

conscienciológica regional, bibliodiáspora conscienciológica continental e bibliodiáspora cons-

cienciológica mundial são neologismos técnicos da Reurbexologia. 

Antonimologia: 1.  Estocagem de livros conscienciológicos. 2.  Consumo interno de obras 

conscienciológicas. 3.  Centralização do acervo da Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: as camel travel do voluntário internacional carregador de livros; 

os e-books da Conscienciologia na web; o transporte transcontinental de livros em containers;  

a vivência evolutiva do globetrotting lifestile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à disseminação do legado da Ciência Conscienciologia no planeta Terra. 

 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tarística cosmoética; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os grafopen-

senes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os proexopensenes; a proexopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal da escrita tarística; 

a importância das bibliotecas na formação e manutenção do holopensene de conhecimento; 

a reurbanização dos holopensenes através da leitura; a implantação de ilhas de ortopensenidade; 

a fixação do holopensene da Conscienciologia a partir das megagescons. 

 

Fatologia: a bibliodiáspora conscienciológica; o desbravamento cosmoético de países 

por meio da doação de livros conscienciológicos; o livro enquanto mimo energético paradiplo-

mático internacional; o tratado enquanto cartão de visitas da Conscienciologia; a penetrabilidade 

dos livros em países ainda intransitáveis; a primeira materialização da Conscienciologia no Ex-

terior por meio do livro doado; a chegada do livro no país estrangeiro antes do voluntariado; as 

bibliotecas estrangeiras enquanto oásis mentaissomáticos para acolher verpons nos países ainda 

inóspitos do ponto de vista conscienciológico; as bibliotecas internacionais enquanto pré-embai-

xadas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a prioridade da bi-

bliodiáspora conscienciológica na África tendo em vista as reurbins e reurbexes; a internacionali-
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zação dos autores e autoras da Conscienciologia; a expansão internacional dos leitores e leitoras 

da Conscienciologia; a iscagem cosmoética de intermissivistas no Exterior por meio dos livros;  

a confluência de intermissivistas remotos pela leitura heterocrítica de obras úteis; a tares interna-

cional através das gescons; os livros da Conscienciologia enquanto sementes de neocognópolis 

em outros continentes; a partilha internacional do saber conscienciológico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as evocações pen-

sênicas internacionais dos leitores aos autores publicados; o amparo extrafísico de função; as co-

munexes evoluídas em continentes estrangeiros; as reurbexes; a diáspora conscienciocêntrica ex-

trafísica; a oportunidade de os amparadores extrafísicos produzirem o encontro de destino leitor- 

-livro; o autorrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo biblioteca-estudo; o sinergismo voluntariado-autorado; 

o sinergismo doação-amparo; o sinergismo autores publicados–leitores ávidos; o sinergismo dos 

vínculos de amizade internacional. 

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

o princípio da prioridade da escrita; o princípio da gratuidade das obras parapsíquicas; o prin-

cípio pessoal de doar sem esperar retorno; o princípio da Pré-Intermissiologia; os princípios da 

Paradiplomacia; o princípio do Universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula relativa à retri-

buição dos aportes recebidos; o CPC aplicado nos contatos internacionais e interculturais; o códi-

go de identificação internacional de livros e periódicos (ISBN e ISSN). 

Teoriologia: a teoria das reurbexes; as neoteorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas para facilitar o acesso às verpons conscienciológicas; a técnica 

da bibliotinerância internacional; a técnica da infiltração internacional da Conscienciologia 

através da doação de livros; a técnica de envio de livros conscienciológicos enquanto sondas de 

prospecção a países desconhecidos. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico internacional; o voluntário itineran-

te autossuficiente; o voluntariado do autorado; o voluntariado do tradutor de gescons; o volunta-

riado do editor de gescons; o voluntariado anônimo do mecenas patrocinador de impressão 

e transporte internacional de obras da Conscienciologia; o voluntariado da Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC) doadora de livros. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Grafopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

dos Editores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Viajantes Internacionais; o Colégio 

Invisível dos Leitores; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Ampara-

dores. 

Efeitologia: o efeito impactoterápico das verpons conscienciológicas em países de cul-

tura ortodoxa; o efeito halo tarístico das obras conscienciológicas disponibilizadas em bibliote-

cas internacionais; o efeito da doação de livros nas bibliotecas para chegada de intermissivistas 

à Conscienciologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelos neoleitores estrangeiros das obras 

da Conscienciologia; as neossinapses hauridas nos intercâmbios multiculturais (mundividência); 

as neossinapses necessárias à tradução dos conceitos conscienciológicos para idiomas exóticos; 

as neossinapses necessárias para criação de neoestratégias de difusão da Conscienciologia no 

Exterior. 

Ciclologia: o ciclo redação-publicação-distribuição; o ciclo leitor-autor-neoleitor; o ci-

clo agrupamento-diáspora-reagrupamento; o ciclo de germinação das Cognópolis a partir das 

verpons. 
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Binomiologia: o binômio transporte intercontinental de livros–impressão de obras em 

outros países; o binômio abertismo-neoideias; o binômio vida local–voluntariado internacional; 

o binômio doação-gratidão. 

Interaciologia: a interação remetente-destinatário; a interação esvaziamento dos depó-

sitos de livros–abastecimento das bibliotecas estrangeiras; a interação bibliofílica autores-bibli-

otecários-leitores; a interação itinerância docente–biblioitinerância; a interação bibliodiáspora 

conscienciológica–Megacentro Cultural Holoteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-

gia (CEAEC). 

Crescendologia: o crescendo mala-conteiner; o crescendo pocket-book–manual–trata-

do–enciclopédia; o crescendo bairrismo-internacionalização; o crescendo país-continente-pla-

neta. 

Trinomiologia: o trinômio lucidez-discernimento-ação; o trinômio livro–biblioteca–de-

mocratização do saber. 

Polinomiologia: o polinômio livros-leitores-voluntários-ICs-Cognópolis; o polinômio 

autopesquisas-registros-publicações-doações; o polinômio aporte-reconhecimento-gratidão-re-

tribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo acumulação / distribuição; o antagonismo livros es-

tocados / livros doados; o antagonismo autorado bairrista / autorado internacional; o antago-

nismo livro libertário / biblioteca ortodoxa; o antagonismo diáspora negra / diáspora verponoló-

gica. 

Paradoxologia: o paradoxo do trabalho silencioso estrondoso; o paradoxo da dificul-

dade motivadora; o paradoxo da doação interassistencial enriquecedora; o paradoxo da atuação 

universalista a partir do bairro Cognópolis; o paradoxo da diáspora aglutinadora; o paradoxo 

de dispersar livros para unir intermissivistas; o paradoxo de futuramente a conscin ser benefici-

ada pela própria doação de obra em biblioteca alhures. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a reurbanocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da oferta e procura interassistencial; a legisla-

ção internacional de importação e exportação. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da interiorose; a autocura da síndrome do es-

trangeiro; a profilaxia da síndrome do ostracismo; a evitação da síndrome da dispersão cons-

ciencial. 

Maniologia: a superação da dromomania patológica. 

Holotecologia: a biblioteca; a mapoteca; a culturoteca; a idiomatoteca; a turismoteca; 

a voluntarioteca; a interassistencioteca; a reurbanoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Reurbexologia; a Multiculturologia; a Geopolítica; a Geografia; 

a Viajologia; a Logística; a Comunicologia; a Bibliologia; a Biblioteconomia; a Conscienciogra-

fologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin mentalsomática; a personalidade bibliofíli-

ca; a pessoa viajada; a conscin open mind; a conscin poliglota; a conscin large; a conscin pesqui-

sadora independente; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o duplista; o tenepessista; o epi-

con lúcido; o evoluciólogo; o agente retrocognitor; o tocador de obra; o infiltrado cosmoético;  

o autor publicado; o tradutor; o editor; o mecenas; o voluntário itinerante; o carteiro; o biblio-

tecário; o leitor neofílico. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a duplista; a tenepessista; a epi-

con lúcida; a evolucióloga; a agente retrocognitora; a tocadora de obra; a infiltrada cosmoética;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4725 

a autora publicada; a tradutora; a editora; a mecenas; a voluntária itinerante; a carteira; a biblio-

tecária; a leitora neofílica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens neophilicus; o Homo 

sapiens viator; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens 

multiculturalis; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bibliodiáspora conscienciológica regional = aquela abrangendo os países 

do Cone Sul; bibliodiáspora conscienciológica continental = aquela abrangendo os países do 

Continente Africano; bibliodiáspora conscienciológica mundial = aquela abrangendo todo o Pla-

neta Terra. 

 

Culturologia: as relações interculturais; o choque intercultural; a cultura do livro; 

a cultura da leitura; a cultura da educação; a cultura da gratuidade; a cultura tarística; a cultura 

verponológica; a cultura do voluntariado; a cultura universalista. 

 

Berço. A Língua Portuguesa é o berço idiomático da Conscienciologia. É a quinta língua 

mais falada na Terra, com cerca de 280 milhões de falantes (Ano-base: 2014). Além de Brasil 

e Portugal, o Português é idioma oficial em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equa-

torial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, Goa. Isso sem mencionar os po-

liglotas falantes do Português em todo planeta Terra. 

Traduções. Obviamente, a bibliodiáspora não se limita à Língua Portuguesa. Daí o desafio 

linguístico de traduzir as verpons da Conscienciologia para múltiplos idiomas. 

 

Taxologia. Considerando o universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 6 estratégias para promover a bibliodiáspora conscienciológica internacional: 

1.  Biblioitinerâncias. O ato de o voluntário itinerante carregar os livros na mala de via-

gem e doá-los em mãos para bibliotecas no Exterior, pagando as despesas do próprio bolso. 

2.  Correios. Os mutirões de remessas internacionais de livros pelos correios. 

3.  E-books. A disponibilização gratuita do acervo da Conscienciologia na Internet. 

4.  Feiras. A participação dos autores e editores em eventos bibliofílicos internacionais. 

5.  Parcerias. A distribuição das obras através de parcerias interinstitucionais. 

6.  Tiragens. A impressão de tiragens de livros em editoras ou gráficas estrangeiras. 

 

Leitores. A bibliodiáspora conscienciológica visa atender, 3 grupos de leitores-alvo, lis-

tados a seguir na ordem crescente da escala evolutiva das consciências: 

1.  Pré-intermissivistas: as consréus ressomadas, os pré-serenões vulgares e as iscas in-

conscientes, ainda jejunas em relação às verpons da Conscienciologia. 

2.  Intermissivistas: as conscins recém-egressas do primeiro Curso Intermissivo (CI), 

futuros tenepessistas, projetores lúcidos, epicentros conscienciais, conscienciólogos e despertos. 

3.  Pós-intermissivistas: as semiconsciexes, os teleguiados autocríticos, os evolució-

logos e os Serenões, ou seja, professores e reitores dos próprios Cursos Intermissivos, autores  

e coautores extrafísicos das obras conscienciológicas, ao ressomar em países longínquos, alme-

jando o autorrevezamento multiexistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bibliodiáspora conscienciológica, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodisponibilidade  itinerante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

03.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Biblioitinerância  internacional:  Viajologia;  Homeostático. 

05.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  

Homeostático. 

08.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

14.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  BIBLIODIÁSPORA  CONSCIENCIOLÓGICA  EXERCE  PAPEL  

VITAL  NA  DISSEMINAÇÃO  INTERNACIONAL  DO  LEGADO  

DA  CONSCIENCIOLOGIA,  NAS  REURBANIZAÇÕES  E  NOS  

AUTORREVEZAMENTOS  MULTIEXISTENCIAIS  COLETIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já doou livros de Conscienciologia para bibliote-

cas no Exterior? Em caso afirmativo, quais frutos interassistenciais obteve com tal experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ano Zero; Redação; Projeciologia: Uma Neociência Nascida no Brasil; Entrevista: Waldo Vieira; Revis-
ta; Mensário; N. 1; 3 fotos; Rio de Janeiro, RJ; Maio, 1991; páginas 40 a 43. 

2.  Musskopf, Tony; Bibliodiáspora; Artigo; Intercâmbio; Informativo; Ano II; N. 2; 1 E-mail; 1 foto; Inter-

câmbio Conscienciológico Internacional (INTERCONS); Foz do Iguaçu, PR; Março, 2015; páginas 2 a 5. 
3.  Idem; Bibliodiáspora Conscienciológica e Tares Internacional; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Edi-

ção Especial; Ano 6; N. 6; 1 E-mail; 1 microbiografia; União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 103 e 104. 
4.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas  

1 a 1.800. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisoras So-
nia Regina P. Cardoso; & Pia Aurea Steiner; XXVIII + 928 p.; 17 seções; 472 caps.; 58 abrevs.; 170 enus.; 1 escala; 2 fór-

mulas; 4 gráfs.; 3 ilus.; 1 sinopse; 2 tabs.; 64 técnicas; glos. 15 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 19 x 4,5 cm; enc.; 

Edição Gratuita do Autor; Rio de Janeiro, RJ; 1986; páginas 1 a 928. 

 

T. M. 
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B I B L I O F I L I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bibliofilia, stricto sensu, é o amor aos livros e, nesta Era da Tecnotrôni-

ca, lato sensu, o amor a todos os artefatos do saber da Holoteca. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bibliofilia vem do idioma Francês, bibliophilie, composto pelos 

elementos de composição do idioma Grego, biblíon, ―papel de escrever; carta; lousa; livro‖, e phi-

los, ―amigo; querido; agradável‖. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia:  1.  Bibliofilismo. 2.  Bibliologia. 3.  Bibliotecosofia.  4.  Bibliofilaxia.   

5.  Bibliolatria.  6.  Bibliomania. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 94 cognatos derivados do vocábulo Bibliologia: 

Antibibliologia; bibliobus; bibliocanto; bibliocirurgia; bibliocirúrgico; biblioclasta; biblioclas-

tia; biblioclastismo; biblioclepta; bibliocleptomania; bibliocleptomaníaco; bibliocleptômano; bi-

bliocosmovisão; bibliocromia; bibliocrômico; bibliodebate; bibliodiscernimento; bibliofagia; bi-

bliofágico; bibliófago; bibliofiláctico; bibliofilaxia; bibliofilia; bibliofílico; bibliofilismo; biblio-

filme; bibliofílmico; bibliófilo; bibliofobia; bibliofóbico; bibliofobismo; bibliófobo; biblióforo; 

bibliofotografia; bibliofotográfico; bibliogênese; bibliogênico; biblioglossia; Bibliognosia; bi-

bliognosta; Bibliognóstica; bibliognóstico; bibliografia; bibliográfico; bibliógrafo; bibliólata; 

bibliólatra; bibliolatria; bibliolítico; bibliólito; bibliólogo; bibliomancia; bibliomania; biblioma-

níaco; bibliômano; bibliomante; bibliomapa; bibliomática; bibliomático; bibliometria; biblione-

gócio; biblionímia; bibliônimo; bibliopagia; biblioparapsiquismo; Bibliopatologia; bibliopegia; 

bibliopeia; bibliopirata; bibliopirataria; bibliopoder; bibliopola; biblioprofilaxia; bibliorreia; 

bibliossanidade; bibliosseleção; bibliota; bibliotacto; bibliotáfio; bibliotaxologia; biblioteca; bi-

bliotecário; bibliotecnia; Bibliotenografia; Bibliotecologia; Biblioteconomia; biblioteconomista; 

bibliotecônomo; Bibliotecosofia; biblioterapia; bibliótica; bibliotismo; megabibliofilia; minibi-

bliofilia. 

Neologia. Os 2 vocábulos minibibliofilia e megabibliofilia são neologismos técnicos da 

Mentalsomatologia. 

Antonimologia:  1.  Biblioclastia.  2.  Bibliocleptomania.  3.  Bibliofobia.  4.  Bibliopi-

rataria. 

Estrangeirismologia: o bookworm. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às leituras em geral. 

Citaciologia. Eis a frase expressando a passagem da cultura dos livros para a cultura 

intraconsciencial: – Homo doctus semper in se divitias habet (―O sábio tem sempre no íntimo 

todas as riquezas‖). Fedro (15 a.e.c.–50 e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: a bibliofilia; o abertismo mentalsomático; o antiestigma mentalsomático; as 

aparelhagens; o aperitivo intelectual; a aprendizagem; os artefatos do saber; a associação de 

ideias; a autocrítica; a autorganização; o bibliobus; a bibliografia; a catálise mentalsomática;  

o cosmograma; a educação formal; o autodidatismo; a especialização; a fome de saber; o genera-

lismo; a gestação consciencial; o poliglotismo. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV). 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: a edição de luxo; a folha de rosto; a letra versal; a página cheia; a linha 

branca; a primeira prova; a vinheta final. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio pesquisa-especialidade. 

Trinomiologia: o trinômio sebo-livraria-megastore. 

Antagonismologia: o antagonismo livro-medicamento / livro-veneno. 

Politicologia: a cognocracia. 

Filiologia: a bibliofilia. A bibliolatria é a condição da pessoa possuidora de muitos li-

vros sem os conhecer, ou o bibliólatra. 

Fobiologia: a bibliofobia; a literofobia. A qualidade de quem detesta os livros. 

Maniologia: a bibliomania. A mania de comprar e colecionar livros raros ou singulares, 

mais pelo prazer da posse e não pelo gosto da leitura, estudo e pesquisa, própria do biblioma-

níaco. 

Holotecologia: a Holoteca em geral; a biblioteca; a infoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holotecologia; a Inventariologia; a Biblio-

logia; a Informática; a Lexicologia; a Lexicografia; a Conteudologia; a Metodologia; a Pesquiso-

logia; a Polimaticologia; a Didática. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia:  o bibliófilo; o semperaprendente; o leitor; o autor; o bibliotecônomo;  

o holotecário; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a bibliófila; a semperaprendente; a leitora; a autora; a bibliotecônoma;  

a holotecária; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia:  minibibliofilia = o acervo da pequena biblioteca pessoal com as biogra-

fias exclusivas de determinada atriz de Hollywood; megabibliofilia = o acervo da biblioteca pes-

soal, generalista, com 50 mil títulos. 

 

Culturologia: a cultura intraconsciencial. 

Hiperacuidade. O conscienciólogo (ou consciencióloga) investiga fatos, parafatos, fenô-

menos, parafenômenos e princípios embasadores das convicções e normas pessoais, dentro dos 

fundamentos do neofilismo, em busca das verdades relativas de ponta (verpons), vindas de qual-

quer parte do holopensene cosmoético da conscin. Assim podemos entender melhor a personali-

dade do bibliófilo e a própria bibliofilia. 

Contágio. Segundo a Conviviologia, a bibliofilia alcança alto contágio sadio quanto à in-

telectualidade, ou à Mentalsomatologia, em certas linhas familiares, criando a dedicação aos arte-

fatos do saber empregados utilmente, de geração em geração, através do hábito da leitura. 

 

Associações. Na análise da Experimentologia, é fácil encontrar associações de bibliófi-

los dentro da estrutura das Socins, ao modo destas 3 categorias: 

1.  Bibliófilos. Confraria dos Bibliófilos do Brasil. 

2.  Clube. Clube do Livro. 

3.  Confraria. Confraria dos Amantes de Livros. 
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Edições. Algumas dessas associações chegam a editar séries de obras selecionadas pelos 

próprios associados. 

 

Romances. Dentro da Holomaturologia, a bibliofilia pode ser malempregada por certos 

autores usando instrumentos inadequados para expor os pensamentos como se fossem escravos 

da Eufemística, por exemplo, estes 2, afora legiões de outros, fazendo política por intermédio de  

romances escritos: 

1.  Mino Carta (Demétrio Carta, 1933–): Brasil, romance ―O Castelo de Âmbar‖. 

2.  Gore Vidal (Eugene Luther Vidal, 1925–): Estados Unidos da América, romance 

―Juliano‖ (Julian). 

 

Ferramentas. Consoante a Intrafisicologia, a bibliofilia apresenta o aspecto prático, ou  

a ferramenta eficaz, eficiente e efetiva ou o artefato do saber mais empregado pela Humanidade 

até hoje (Ano-base: 2006): o livro. 

 

Vantagens. Dentre os vários processos de comunicação interconsciencial direta, o livro 

se destaca como sendo dos mais produtivos instrumentos de transmissão de conhecimentos (Co-

municologia, Pedagogia, Didática), em função de 6 vantagens, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Acesso. O livro é recurso de fácil acesso para a maior parte das pessoas, em qualquer 

Socin, tanto física quanto econômica e financeiramente. 

2.  Presente. Pode ser oferecido como presente, lembrança ou suvenir, na ocasião de ani-

versário ou data comemorativa, inclusive com dedicatória, conforme a qualidade do assunto bási-

co e o idioma no qual foi escrito e publicado. 

3.  Privacidade. Oferece privacidade ao leitor ou leitora, permitindo fazer a leitura quan-

do e onde desejar, nas circunstâncias intrafísicas as mais diversas, em geral sem a necessidade de 

qualquer tomada elétrica. 

4.  Registros. Faculta a quem o possui, a oportunidade de reler, rever, anotar e detalhar  

o conteúdo, fazendo observações técnicas e registros diretos, servindo para o resto da vida huma-

na (lifetime), a fim de expandir o dicionário cerebral pessoal. 

5.  Tares. É repositório de ensinamentos úteis, quando cosmoético, passando de geração 

a geração, podendo perpetuar o conhecimento ou a gestação consciencial, através da tarefa do es-

clarecimento (tares). 

6.  Transporte. É objeto de fácil transporte e manutenção sob a guarda direta do possui-

dor, jovem ou adulto, homem ou mulher. 

 

Bibliopola. De acordo com a Parassociologia, dentro da bibliofilia não se pode deixar 

de incluir o alfarrabista, além de ser profissional bibliopola comprando e vendendo alfarrábios, 

coleciona, ao mesmo tempo, livros antigos ou velhos e, não raro, recondicionando volumes dani-

ficados. 

Holopensenologia. Sob a ótica da Pensenologia, a bibliofilia é a condição básica para  

qualquer conscin entender, alcançar e empregar o holopensene bibliográfico ou a condição pes-

soal facilitadora ou predisponente, positiva, de encontrar e contatar todas as categorias de artefa-

tos do saber, sejam fontes de conhecimentos, livros, obras de referência, textos raros, infoteca, 

CD-ROMs ou banco de dados, dentro dos princípios da sincronicidade no Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 13 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a bibliofilia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 
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03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

12.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

APENAS  1  LIVRO,  QUANDO ÚTIL,  PODE  GERAR  SIGNI- 
FICATIVO  UPGRADE  NA  VIDA  DE  QUALQUER  CONSCIN  

LÚCIDA,  MELHORANDO  A  CONSECUÇÃO  DA  RECÉXIS,  
DA  RECIN  E,  CONSEQUENTEMENTE,  DA  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Como encara você a bibliofilia? Você mantém livros por orientação 

mentalsomática (autodiscernimento) ou psicossomática (emocionalismo)? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01. A Tarde; Redação; Biblioteca Agora é Ponto de Encontro de Estudantes; Jornal; Diário; Seção: Municí-

pios; 1 ilus.; Salvador, BA; 23.04.99; página 3. 
02. Athanázio, Enéas; A Confraria dos Amantes de Livros (CBB – Confraria dos Bibliófilos do Brasil: Asso-

ciação e Editora); A Notícia; Jornal; Diário; N. 21.522; Seção: Anexo; 1 ilus.; Joinville, SC; 22.02.2000; página C 6. 

03. Azevedo Filho, Leodegário A. de; A Morte do Grande Bibliófilo (Plínio Doyle); Jornal do Commercio; 
Diário; Ano CLXXIV; N. 64; Seção: Livro; Rio de Janeiro, RJ; 17-18.12.2000; página A – 31. 

04. Carta, Mino; O Castelo de Âmbar; Romance; 400 p.; 68 caps.; 21 x 14 cm; br.; Editora Record; Rio de 

Janeiro, RJ; 2000; páginas 11 a 18. 
05. Cristie, Ellen; Volumes Raros (Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo, MG, recebe Coleção 

de Bibliófilo); Estado de Minas; Jornal; Diário; N. 21.609; Caderno: Campus; 1 ilus.; Belo Horizonte, MG; 05.12.2000; 

página 6. 
06. Cruz, José; Paixão e Esporte nas Palavras (4 Mil Livros Catalogados Sobre Futebol: Biblioteca Particu-

lar); Correio Braziliense; Jornal; Diário; N. 13.570; Seção: Livros; 1 ilus.; Brasília, DF; 13.07.2000; página 2. 

07. Cunha, Angela Regina; A Paixão pelos Livros que passou de Pai para Filha (José Mindlin); O Globo; 
Jornal; Diário; Caderno: Ela; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 25.10.97; página 2. 

08. Dapieve, Arthur; Bibliófilos Anônimos (Estantes Galopantes & Pilhas de Livros por Devorar); O Globo; 

Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.383; Caderno: Segundo; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 02.07.2000; página 8. 
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B I B L I O F O B I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bibliofobia é a aversão aos livros, livrarias, periódicos e, na vida hodier-

na, tecnotrônica, aos artefatos do saber em geral, E-books, CD-ROMs, DVDs e outros instrumen-

tos mentaissomáticos da Tecnologia da Informação e da Leiturologia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblíon, 

―papel de escrever; carta; lousa; livro‖. O segundo elemento de composição fobia deriva também 

do idioma Grego, phóbos, ―ação de horrorizar; amedrontar; dar medo‖, através do idioma Fran-

cês, phobie. O termo bibliofobia surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Bibliofobismo. 02.  Antibibliologia. 03.  Antibibliologismo.   

04.  Medo aos livros. 05.  Megatrafar do bibliófobo. 06.  Biblioclastia. 07.  Aversão aos livros. 

08.  Preguiça mental. 09.  Desconcentração mental. 10.  Apedeutismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo bibliofobia: 

bibliofóbica; bibliofóbico; bibliófoba; bibliófobo. 

Neologia. As duas expressões compostas bibliofobia eventual e bibliofobia sistemática 

são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Bibliofilia. 02.  Bibliofilismo. 03.  Bibliolatria. 04.  Amor aos li-

vros. 05.  Megatrafor do bibliófilo. 06.  Bibliognosia. 07.  Bibliologia. 08.  Bibliomania. 09.  Bi-

bliorreia. 10.  Polimatia. 

Estrangeirismologia: o sentimento do dislike of books; o Index Librorum Prohibitorum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Leiturologia. 

Filosofia. O pragmatismo quando excessivo e castrador. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da aprendizagem por meio dos livros; os estulto-

pensenes; a estultopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes;  

a esquizopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a ausência do hábito da leitura; a aversão aos livros; a aversão aos léxicos;  

o bibliotismo; a bariencefalia; a alexia; a indecifração dos textos; os artefatos da inutilidade; as 

subficções; a misossofia; a subnutrição intelectual; o banimento de livros; o controle da imprensa; 

a tesoura da censura; as interdições; as excomunhões; as restrições; os proibicionismos; os obstru-

cionismos; os auto de fé bibliofóbicos; os livros considerados malditos; os livros hereges; a autos-

subestimação intelectual; a repressão mentalsomática; a preguiça mental; a desconcentração 

mental; a dificuldade de interpretação de textos; a dislexia; a biblioteca; a biblioteca pessoal;  

a Holoteca; a superexposição à imagem na vida moderna; a TV; o DVD; a Internet; o excesso de 

estímulos; a desatenção; os frequentes toques do celular minando a autoconcentração; a robéxis;  

o subcérebro abdominal; o porão consciencial; o desestímulo social à leitura; o alto preço das 

obras impressas; a rede precária de bibliotecas; a Internet disponibilizando o acesso livre a certos 

livros; o autodidatismo; o abertismo mentalsomático; as algemas da fé; a amplitude autopensêni-

ca; o analfabetismo; a anticientificidade; a antipatia autoconsciente; a aprendizagem; a autocríti-

ca; a catálise mentalsomática; a Ciência; a reeducação; a formação cultural; a incultura; a Infor-

mática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas pedagógicas de criação do hábito da leitura. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos. 

Efeitologia: os efeitos das falhas na escolaridade básica estimulando a bibliofobia; os 

efeitos do contexto familiar na bibliofilia; a autocognição lacunada como efeito da escassez de 

leitura. 

Enumerologia: a antieducação; a antinformação; a antinformática; o antididatismo;  

o antipoliglotismo; a antilexicologia; o antienciclopedismo. 

Binomiologia: o binômio analfabetismo funcional–bibliofobia. 

Interaciologia: a interação bagagem cultural–compreensão dos textos. 

Crescendologia: o crescendo leitura-escrita-autoria. 

Trinomiologia: o trinômio dispersão consciencial–impaciência–indisciplina; o trinômio 

pouca leitura–escrita deficiente–vocabulário escasso. 

Polinomiologia: o polinômio ler-interpretar-compreender-refletir. 

Politicologia: a autocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectual. 

Filiologia: a bibliofilia como posicionamento oposto à bibliofobia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a leiturofobia; a neofobia; a intelectofobia; a literofobia; a xe-

nofobia; a lexicofobia. O bibliófobo é aquela pessoa vivendo detestando livros, livrarias e biblio-

tecas. 

Maniologia: a bibliomania como outro posicionamento oposto à bibliofobia. 

Mitologia: o mito da escola da vida. 

Holotecologia: a biblioteca; a holoteca; a videoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Leiturologia; a Infocomunicologia; o Igno-

rantismo; a Comunicologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia; a Cos-

moeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; o corpo do-

cente; o corpo discente; a dupla autor-leitor. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o analfabeto; o analfabeto funcional; o ignorante; 

o robotizado existencial; o livrófobo; o leiturofóbico; o antinformata; o antinternet; o idiota cultu-

ral; o subficcionista; o subnutrido intelectual; o intelectofóbico; o bispo Teófilo; o tapadão; o cen-

sor; o biblioclasta; o bibliofóbico. 

 

Femininologia: a bibliófoba; a pré-serenona vulgar; a analfabeta; a analfabeta funcional; 

a ignorante; a robotizada existencial; a tapadona; a idiota cultural; a subnutrida intelectual; a in-

telectofóbica; a biblioclasta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliophobus; o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo 

sapiens acriticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sa-

piens fanaticus; o Homo sapiens tyrannicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bibliofobia eventual = a da conscin com idiossincrasia ou aversão quanto 

a determinado assunto escrito; bibliofobia sistemática = a da conscin fanática de qualquer nature-

za quanto às obras escritas contrárias aos próprios posicionamentos. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais do cidadão inculto; a cultura da superficialidade 

informativa; a cultura midiática; a cultura ágrafa; a cultura da pressa. 

 

Etiologia. Eis, por exemplo, 22 causas da bibliofobia surgidas em muitos lugares e épo-

cas diversas, listadas em ordem alfabética: 

01.  Autocracia: governo totalitário, autoridade prepotente. 

02.  Autodesconcentração mental: mau emprego dos atributos conscienciais. 

03.  Autores analfabetos e negligentes: apedeutismo. 

04.  Autos de fé: misticismo. 

05.  Censura governamental: anticosmoética social. 

06.  Conservantismo. 

07.  Controle mafioso dos meios de comunicação: capitalismo selvagem. 

08.  Desrespeito aos direitos dos outros. 

09.  Excomunhões e maldições públicas: dogmatismo dos impérios teológicos. 

10.  Falta do hábito da leitura: despriorização. 

11.  Fanatismo cego. 

12.  Ideologias radicais: politicologia primitiva. 

13.  Idiotismos culturais: as causas nucleares internacionais. 

14.  Impérios teológicos fundamentalistas: consequências retardatárias do obscuran-

tismo. 

15.  Inexistência de bibliotecas públicas: populações ruralistas. 

16.  Nacionalismo: xenofobia. 

17.  Neofobia. 

18.  Pedagogia retrógrada. 

19.  Preços elevados dos livros e CD-ROMs. 

20.  Repressão sexual: tipo Era Vitoriana. 

21.  Salvacionismo: ditaduras religiosas. 

22.  Semialfabetização pessoal. 

 

Taxologia. Há múltiplos tipos de bibliófobos abrangendo extensa e variada gama de 

personalidades, desde quem jamais lê qualquer livro ou periódico, até aquela autoridade perse-

guindo, censurando e promovendo o banimento de determinadas obras literárias, políticas e técni-

cas, inclusive em  escolas. 

 

Surpreendência. O golpe militar de 1964 trouxe ao Brasil sombrio período histórico.  

A censura campeava. Muitos militares não primavam pela inteligência. Ao invadirem residências, 

para a apreensão de livros considerados ―subversivos‖, algumas gafes históricas foram cometidas. 

Eis 2 exemplos: 

1. Capital. Exemplares de “A Capital‖, de José Maria Eça de Queirós (1845-1900), fo-

ram apreendidos, ao serem confundidos com cópias de “O Capital‖, livro pelo qual Karl Marx  

(1818–1883) lançou as bases do comunismo. 

2. Cubismo. Livros sobre o cubismo também não passavam pelo pente fino da repres-

são. O cubismo do movimento artístico foi interpretado como sendo texto sobre Cuba, a ilha de 

Fidel Castro Ruz (1926–). 

 

Profilaxia. A profilaxia funcionando na prevenção da bibliofobia é a educação universa-

lista e cosmoética, sem censura. 
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Cinematografologia. Pelos conceitos da Comunicologia, não podemos esquecer os fil-

mes também como artefatos do saber ao modo dos livros e CD-ROMs. A capacidade de assustar  

e atrair a ira de grupos políticos ou religiosos não é privilégio exclusivo dos livros. 

Condenação. Os filmes ―A Última Tentação de Cristo‖ e “Je vous salue Marie” foram 

condenados pela Igreja Católica como heréticos e levaram multidões de fiéis – muitos nem 

mesmo assistiram aos filmes – a quebrar cinemas no mundo todo (Ano-base: 1985). 

 

Amaurose. Como se observa pelos fatos, a bibliofobia pode ser amaurose característica 

do fanatismo antifraterno e totalitarista de qualquer natureza, provocando, pelo menos, 5 atitudes 

condenáveis, ali e acolá, de tempos em tempos, dentro das Socins, quando ainda patológicas, aqui 

dispostas na ordem alfabética: 

1.  Censuras: oficiais nas quais a tesoura atua contra a liberdade de autexpressão. 

2.  Embargo: segundo a lei míope criada pelos cidadãos e cidadãs. 

3.  Fogueiras: explícitas e solenes, os autos de fé para demonstrar argumento de força. 

4.  Incêndios: ateados às escondidas. 

5.  Perseguições: públicas ou explícitas, generalizadas. 

 

Imprensa. Quanto à bibliofobia no universo específico da mídia impressa – o jornalismo 

ou a imprensa –, os fatos exigem reflexão. Segundo o relatório da organização ―Repórteres sem 

Fronteiras‖, em maio de 2000, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, metade do mundo 

ainda controlava a imprensa. 

Controle. A constatação significa: cerca da metade dos países membros das Nações Uni-

das continua controlando os meios de comunicação nacionais, enquanto 20 desses países podiam 

ser qualificados de ―inimigos da Internet‖. 

Estatísticas. Em 1999, 36 jornalistas foram mortos enquanto trabalhavam. Outros 446 

foram detidos, 85 continuando presos em 01.01.2000. 

Pesquisologia. Sob a perspectiva da Experimentologia, metade dos paulistanos (São 

Paulo, SP; Brasil), cidade incluída entre as maiores metrópoles da Terra, sofria de bibliofobia, 

não lendo livros, segundo ampla pesquisa de opinião pública realizada em 1994. 

Banimento. Nos fins de 1999, instituições estadunidenses ligadas a editoras, escritores, 

jornalistas e direitos humanos, promoveram a Semana dos Livros Banidos ou Ameaçados na qual 

apresentaram constatações surpreendentes. Entre 1990 e 1999, 5.718 livros estadunidenses foram  

enquadrados nessas categorias, entendendo-se por ameaçados e as obras enfrentando barreiras em 

escolas, bibliotecas de escolas ou em bibliotecas públicas. 

 

Temas. Eis, na ordem alfabética, 11 temas dos livros banidos do território estaduni-

dense: 

01.  Conteúdo de material de sexo explícito. 

02.  Conteúdo de nudez. 

03.  Conteúdo de racismo. 

04.  Conteúdo de violência. 

05.  Estímulo ao homossexualismo. 

06.  Impróprios para certas faixas etárias. 

07.  Inculcação de pontos de vistas religiosos. 

08.  Linguagem ofensiva. 

09.  Promoção de temas de ocultismo. 

10.  Textos antifamiliares. 

11.  Textos com educação sexual. 

 

Alexandria. Do ponto de vista da Para-Historiologia, a mais célebre biblioteca da Anti-

guidade foi a de Alexandria, no Egito, destruída pelo fogo em 641, com o incêndio ateado por 

ordem do califa Omar (581 e.c.–644 e.c.). Como se observa, pelos fatos, a bibliofobia vem atuan-

do desde tempos remotos. 
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Queima. De acordo com a Parapatologia, a bibliofobia com interesse de manipular as 

consciências do ponto de vista ideológico, vem demonstrando através do tempo pronunciado im-

pulso das ditaduras religiosas por intermédio dos autos de fé ou a queima de obras consideradas 

espúrias, com fogueiras alimentadas com livros e devassas implacáveis em livrarias, bibliotecas  

e lares. 

 

Ideologias. Eis 6 exemplos históricos, dispostos na ordem lógica, da bibliofobia com 

bases em perseguições ideológicas ou religiosas, geradas por pessoas só vendo os livros como 

objetos inflamáveis: 

1.  Brasil. No Brasil, autores famosos, por exemplo, Jorge Amado (1912–2001), também 

foram considerados malditos e tiveram os livros queimados durante o Estado Novo (1937  

a 1945). 

2.  China. O primeiro imperador da China, Qin Shi Huang Di (160–210 a.e.c.), proibiu  

e mandou queimar todos os livros sobre Confúcio (551–479 a.e.c.) existentes no país, no ano 213 

a.e.c. 

3.  Revolução. Durante a Revolução Cultural chinesa, no final da década de 60, no Sé-

culo XX, as tropas revolucionárias de Mao Tsé-tung (1893–1976), a temida Guarda Vermelha, 

fizeram verdadeira devassa nas livrarias e em residências particulares, levando para a fogueira 

tudo considerado influência ocidental. William Shakespeare (1564–1616) foi vítima da xenofobia 

chinesa, naquela época. 

4.  Espanha. O auto de fé em Barcelona, na Espanha, contra os livros espíritas, conside-

rados heréticos, foi solene, em praça pública, cujo incêndio foi ordenado pelas autoridades da 

Igreja Católica, fundamentalista, espanhola. 

5.  Index. Por muitos séculos, ou, pelo menos, desde 1563, pelo Concílio de Trento, foi 

criado e funcionou com toda força até 1966, o “Index Librorum Prohibitorum” (―Índice dos Li-

vros Proibidos‖), mantido pela Igreja Católica, condenando publicamente, em definitivo, milhares 

de obras escritas, inclusive científicas e filosóficas, e negando aos católicos o direito de compul-

sá-las e lê-las. 

6.  Islamismo. A perseguição e ameaça permanente de morte, por parte dos profitentes 

da religião islâmica, especificamente a ira assassina dos fundamentalistas iranianos, contra o es-

critor Salman Rushdie (1947–), autor do livro ―Versos Satânicos‖, é fato ainda subsistindo em 

pleno Século XXI. Nenhuma empresa de seguros estava disposta a envolver-se neste caso, em 

abril de 2000, nem mesmo no filme no qual desejavam inclui-lo no elenco. 

 

Absurdidade. O mais surpreendente: os iranianos fanáticos estavam transformando em 

dinheiro 1 dos rins, vendendo-os para transplantes. Este dinheiro fazia parte da campanha de ar-

recadação para financiar o assassinato do escritor. Cada rim doado representaria 1 tiro no soma do 

escritor. 

Fama. Rushdie se considerava o escritor mais famoso do mundo, mas pelo lado errado, 

ou seja: por ter a cabeça colocada a prêmio. 

 

Obras. Eis duas obras banidas sem sofrerem restrições nos EUA, em 1999: 

1.  ―A Cor Púrpura‖, de Alice Walker (1944–). 

2.  ―Ratos e Homens‖, de John Steinbeck (1902–1968). 

 

Contradição. A contradição faz parte da natureza humana e é condição evidente com os 

estadunidenses: ao mesmo tempo cultuando, com fervor e alta convicção, a liberdade de expres-

são – ou autexpressão – sendo capazes de tolices como estas. 

 

Autores. Eis, como exemplos, na História Humana, 17 autores com livros perseguidos 

ou destruídos, dispostos na ordem alfabética: 

01.  Ário (256–336 e.c.). 

02.  Donatien Alphonse François, Marquês de Sade (1740–1814). 
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03.  Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). 

04.  Henry Miller (1891–1980). 

05.  James Joyce (1882–1941). 

06.  James Patrick Donleavy (1926–). 

07.  Jean Genet (1910–1986). 

08.  Joseph Alexandre Saint-Yves d’Alveydre (1842–1909). 

09.  Lawrence George Durrell (1912–1990). 

10.  Manethon de Sebennytos (Século III a.e.c.). 

11.  Nikos Kazantzákis (1885–1957). 

12.  Samuel Barclay Beckett (1906–1989). 

13.  Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918). 

14.  Stanislas de Guaita (1861–1891). 

15.  Uta Ranke-Heinemann (1927–). 

16.  Vladimir Nabokov (1899–1977). 

17.  William Seward Burroughs (1919–1997). 

 

Nazismo. A queima de obras de gêneros diversos é marca indelével também registrada 

no Século XX, começando pelos atos do nefasto nazismo, transformando a Alemanha em ver-

dadeira fogueira de livros considerados perigosos. Atualmente (Ano-base: 1997), os livros do na-

zismo são perseguidos até no Brasil. Toda censura é negativa e anticosmoética quanto à Mental-

somatologia. 

Estigmas. Consoante a Parapedagogiologia, a bibliofobia se reveste de caráter lamentá-

vel dentro da área da educação das crianças e adolescentes, quando autores e editores se des-

curam dos livros didáticos, publicados em edições de largas tiragens, sucessivas, contendo erros 

crassos desinformando e deseducando, criando estigmas mentaissomáticos nas novas gerações. 

Os fatos indicam, quando graves e continuados, gerarem inevitavelmente, com lógica, interpri-

sões grupocármicas nos responsáveis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bibliofobia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Personalização  da  Enciclopédia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

15.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 
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A  TESOURA  DO  TOTALITARISMO  LUTA  E  ESGRIMA  EN-
CARNIÇADAMENTE,  SEM  RESULTADO,  CONTRA  A  PENA  

DA  AUTEXPRESSÃO.  A  VERPON,  CERTO  DIA,  EM  ALGUM  

LUGAR,  SURGE,  DESTACA-SE  E  ACABA  PREDOMINANDO. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a questão da bibliofobia? Tal doen-

ça afeta você de algum modo indireto? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  A Última Tentação de Cristo. Título Original: The Last Temptation of Christ. País: EUA. Data: 1988. 

Duração: 164 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Es-
panhol; Japonês; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Martin Scorsese. Elenco: William Dafoe; Harvey Keitel; Ver-

na Bloom; Barbara Hershey; & David Bowie. Produção: Barbara De Fina. Desenho de Produção: John Beard. Direção 

de Arte: Andrew Sanders. Roteiro: Paul Schrader, com base na obra de Nikos Kazantzákis. Fotografia: Michael 
Ballhaus. Música: Peter Gabriel. Montagem: Thelma Schoonmaker. Cenografia: Giorgio Desideri. Efeitos Especiais: 

Cineplex-Odeon Films; & Universal Pictures. Companhia: Cineplex-Odeon Films; & Universal Pictures. Sinopse: 

Releitura cinematográfica da trajetória de Jesus Cristo, onde ele, já na cruz, imagina como seria a própria vida, caso 
escolhesse ter esposa e filhos, em vez de assumir a salvação dos homens. 

2.  Je vous salue, Marie. País: França; Suíça; & Reino Unido. Data: 1985. Duração: 107 min. Gênero: Dra-

ma. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Jean-Luc 
Godard. Elenco: Myriem Roussel; Thierry Rode; Philippe Lacoste; Manon Andersen; Malachi Jara Kohan; & Juliette 

Binoche. Produção: Philippe Malignon; & François Pellissier. Roteiro: Jean-Luc Godard. Fotografia: Jacques Firmann; 

& Jean-Bernard Menoud. Música: Trilha sonora composta pelas músicas de Johann Sebastian Bach e Antonín Dvorák. 
Montagem: Anne-Marie Miéville. Companhia: Sara Films; Pégase Films; JLG Films; Gaumont; Télévision Suisse-Ro-

mande (TSR); & Channel Four Films. Outros dados: O filme provocou muita polêmica nos países de maioria católica. 

Sinopse: No filme são contadas duas histórias paralelas. José e Maria formam casal contemporâneo. José é taxista e Maria 
trabalha em posto de gasolina. O anjo Gabriel anuncia a gravidez de Maria e o marido a acusa de traição, e ambos têm  

o desafio de aceitar a gravidez e os planos divinos. Na outra história, grupo estuda sobre a origem da vida, analisando al-

gumas teorias e o professor de ciências acaba tendo envolvimento amoroso com aluna. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Báez, Fernando; História Universal da Destruição dos Livros: Das Tábuas da Suméria à Guerra do 

Iraque (História Universal de la Destrucción de los Libros); trad. Léo Schlafman; rev. Gratia Domingues; & Raquel 
Correa; 438 p.; 11 caps.; 1 apênd.; 972 refs.; ono.; 23 x 15,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 1 a 438. 

02. Barnuevo, Sara; Prefeita afirma que Livros Queimados Não prestavam (Pojuca, Bahia, incineração de  

2 Mil Livros); A Tarde; Jornal; Diário; Seção: Local; 1 ilus.; Salvador, BA; 14.05.99; página 6. 
03. Brand, Jobst-Ulrich; A Segunda Vida de Rushdie (Novo Livro); Entrevista; Época; Revista; Semanário; 

Seção: Cultura; 2 enus.; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 17.05.99; páginas 60 a 62. 

04. Britto, Glória; Ideias, Livros e Autores Malditos (Rushdie, Ranke-Heinemann, Bérose, Manethon, Bla-
vatsky, Alveydre, Guaita, Fillippov); Incrível; Revista; Mensário; N. 44; 5 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Junho, 1996; páginas 

34 a 37. 

05. Cordovil, Cláudio; Justiça apreende Livros Nazistas Durante Bienal; Jornal do Brasil; Diário; Seção: 
Cidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.08.97; página 23. 

06. Dias, Otávio; O Desafio de Salman Rushdie (Condenado à Morte pelo Fundamentalismo Islâmico); Folha 

de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Mais!; 6 ilus.; São Paulo, SP; 17.03.96; capa do caderno e páginas 4 a 6. 
07. Editora Caras; Redação; Os Principais Fatos da História Dia a Dia, Mês a Mês: Jornal do Século XX; 

CD-ROM: O Minuto do Século; 400 p.; 547 fotos; 2 gráfs.; 39 x 29 cm; enc.; São Paulo, SP; Editora Caras; 1999; data: 

16 de fevereiro. 
08. Fernandes, Ivy; O Livro Proibido do Vaticano (Via col Vento in Vaticano: Escândalos Sexuais dos Pa-

pas); O Dia; Jornal; Seção: Política; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 09.07.99; página 19. 

09. Ferraz, Sílvio; Moralistas banem Livros “Profanos” de Escolas nos EUA (Livros Considerados Perigo-
sos na Flórida, Maryland, Nebraska, Virgínia); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Internacional; Rio de Janeiro, RJ; 11.01.87; 

página 17. 

10. Folha de S. Paulo; Redação; Para Juíza, Livro fere Privacidade de Garrincha (Bibliografia: Estrela So-
litária, Ruy Castro); Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.943; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 13.04.2000; primeira página 

(chamada) e 3 – 7. 

11. Frias Filho, Otavio; Livros… Contra a Censura Prévia (John Milton, 1608–1674: Aeropagítica); Folha 
de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Mais!; 1 ilus.; São Paulo, SP; 13.06.99; página 5 – 11. 

12. Ghivelder, Zevi; A Nova Carreira de Salman Rushdie (Ator); Manchete; Revista; Semanário; N. 2.504; 

Ano 48; Seção: Crônica; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 15.04.2000; página 63. 
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13. Hanak, Peter; Fala a Tesoura da Censura; O Correio da Unesco; Revista; Mensário; Ano 13; N. 4; Rio 

de Janeiro, RJ; Abril, 1985; página 31. 

14. IstoÉ; Redação; Inglaterra: A Literatura Embargada (Livros Científicos Argentinos Retidos no Porto de 
Dover); Revista; Semanário; Ano 7; N. 351; São Paulo, SP; 14.09.83; página 75. 

15. Jornal do Brasil; Editorial; Banquete Satânico (Haider Haider: Um Banquete de Águas-Marinhas); Diá-

rio; Ano CX; N. 37; Rio de Janeiro, RJ; 15.05.2000; página 8. 
16. Jornal do Brasil; Redação; Metade do Mundo controla Imprensa; Diário; Ano CX; N. 26; Seção: Inter-

nacional; Rio de Janeiro, RJ; 04.05.2000; página 10. 

17. Lapouge, Gilles; Irã fecha 12 Jornais Liberais e prende Jornalistas; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diá-
rio; Ano 121; N. 38.906; Seção: Internacional; 1 ilus.; São Paulo, SP; 25.04.2000; primeira página (chamada) e A 17. 

18. Lucena, Eliana; Ministério condena 220 Livros Didáticos (Listagem de Preconceitos & Erros nos Livros 

Excluídos); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Brasil; 1 enu.; Rio de Janeiro, RJ; 27.05.98; página 7. 
19. Lucena, Eliana; Ministério da Educação veta 263 Livros (Fundação de Assistência ao Estudante, FAE  

& Erratas); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Brasil; 1 enu.; Rio de Janeiro, RJ; 26.06.96; página 8. 
20. Machado, Cláudia; Livro Herege: Novo Escritor Satânico (Mimis Androulakis); O Dia; Jornal; Ano 49; 

N. 17.450; Seção: Mundo; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 26.03.2000; página 28. 

21. Máximo, Gabriela; A Prática Milenar de Banir Livros (Fogueiras, Autos-de-fé & Devassas em Livrarias); 
Jornal do Brasil; Diário; Caderno: 1o; Rio de Janeiro, RJ; 17.02.89; página 9. 

22. O Correio da Unesco; Redação; Os Inimigos da Palavra Escrita (Agentes Químicos, Físicos & Biológi-

cos); Revista; Mensário; Ano 13; N. 4; 3 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Abril, 1985; página 32. 
23. O Estado de S. Paulo; Editorial; Os Erros nos Livros (Didáticos); Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.868; 

Seção: Notas e Informações; 1 ilus.; São Paulo, SP; 18.03.2000; página A 3. 

24. O Estado de S. Paulo; Redação; Prêmio por Morte de Rushdie é Maior (US$ 2,8 Milhões & Versos Sa-
tânicos); Jornal; Diário; Seção: Internacional; São Paulo, SP; 13.10.98; página A 12. 

25. Rushdie, Salman; Los Versos Satánicos (The Satanic Verses); Romance; trad. J. L. Miranda; 518 p.; 9 caps.; 

glos.: 53 termos; 21 x 13,5 cm; br.; 2a Ed.; Editora Planeta e Outras Editoras; Buenos Aires; Argentina; Julho, 1989. 
26. Siqueira, Fausto; Cupim consome Biblioteca de Santos (Cidade do Estado de São Paulo: 50 Mil Volu-

mes); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 15.891; Caderno: Folha Ilustrada; 1 ilus.; São Paulo, SP; 21.02.2000; 

primeira página (chamada), 6 e 7. 
27. Soares, Ronaldo; Fundamentalismo do Islã cria Novo Salman Rushdie (Haidar Haidar: Um Banquete de 

Águas-marinhas & Combate às Correntes Progressistas); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.979; Caderno: 

Folha Ilustrada; Seção: Literatura; 1 ilus.; São Paulo, SP; 19.05.2000; página E 14. 
28. Souza, Jevanir Borges de; Index Librorum Prohibitorum (Histórico do Index Católico); Reformador; 

Revista; Mensário; 1 enu.; Rio de Janeiro, RJ; Maio, 1981; páginas 7 a 9. 

29. Super Interessante; Redação; Católico Não podia Ler Livro Herege ou Sensual (Index Librorum Prohi-
bitorum, 1948); Revista; Mensário; Seção: Superintrigante; 1 ilus.; São Paulo, SP; Junho, 1997; página 30. 

30. Torres, Elisa; Justiça apreende na Bienal 13 Livros Sobre Nazismo; O Globo; Jornal; Diário; Seção: 

Rio; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.08.97; página 15. 
31. Tribuna da Bahia; Redação; Dois Mil Livros Didáticos são incinerados em Pojuca; Jornal; Diário; Ano 

XXX; N. 9.589; Seção: Política; 1 ilus.; Salvador, BA; 14.05.99; primeira página (chamada) e 8. 

32. Veja; Redação; Nota Vermelha (MEC veta Livros Didáticos por Má Qualidade); Revista; Semanário; Se-
ção: Educação; 3 ilus.; São Paulo, SP; 03.07.96; página 87. 

33. Veja; Redação; Rushdie de Saias (Escritora: Taslima Nascin, Bangladesh; Livro: Vergonha, Perseguição 

Religiosa); Revista; Semanário; Seção: Cultura; 1 ilus.; São Paulo, SP; 27.07.94; página 62. 
34. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 

300 termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002 (Edição em Português); página 185. 
35. Werner, Luciana; Uma Via-Crúcis para Doar 120 Volumes (Impecilhos da Tares); O Globo; Jornal; Diá-

rio; Seção: O País; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 31.01.2000; página 8. 
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B I B L I O G R A F I A    E X A U S T I V A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bibliografia exaustiva é o repertório, a coleção ou a seleção de refe-

rências de livros, dicionários, enciclopédias, obras cibernéticas, artigos científicos e matérias de 

jornais e revistas, consultadas e citadas pelo autor na criação de texto pertinente ao tema pesqui-

sado, cujo objetivo é tornar a abordagem em foco mais exaustiva, profunda, embasada, abrangen-

te e cosmovisiológica, transcrita ao estilo científico da Enumerologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bibliografia deriva do idioma Francês, bibliographie, constituído 

pelos elementos de composição biblíon, ―papel de escrever; carta; lousa; livro‖, e graphe, ―escri-

ta; escrito; convenção; documento; descrição‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo exaustivo deri-

va do idioma Latim, exhaustum, supino de exhaurire, ―tirar esgotando; esgotar as forças; esgotar; 

executar completamente‖. Apareceu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bibliografia extensiva; referenciação bibliográfica exaustiva. 2.  Bi-

bliografia generalizada. 3.  Bibliografia global. 4.  Bibliografia integral. 5.  Bibliografia cosmovi-

siológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas bibliografia exaustiva, minibibliografia exaustiva, 

maxibibliografia exaustiva e megabibliografia exaustiva são neologismos técnicos da Mentalso-

matologia. 

Antonimologia: 1.  Bibliografia parcial. 2.  Bibliografia superficial. 3.  Bibliografia da 

ABNT. 4.  Bibliografia Internacional. 5.  Bibliografia Regional. 6.  Filmografia; musicografia. 

Estrangeirismologia: a open mind; a pesquisa au grand complet; o trabalho en détail;  

a Internet war. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao detalhismo exaustivo na comunicabilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Fichamento: 

hiperacuidade detalhística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo e da exaustividade; os tecnopense-

nes; a tecnopensenidade; o holopensene do detalhismo; o holopensene da intelectualidade; as 

nuanças do grafopensene; o rastro dos grafopensenes específicos da pesquisa; a grafopensenidade 

conjunta; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a bibliografia exaustiva; a bibliografia exaustiva normatizada; a bibliografia 

exaustiva amparada; a bibliografia exaustiva subclassificada; a bibliografia exaustiva exemplifi-

cada; a bibliografia exaustiva revisada; a fontificação utilizada nas produções escritas dos volun-

tários-pesquisadores da Conscienciologia; o esgotamento de todas as referências do tema pesqui-

sado; o Manual do Fichamento Conscienciológico; o Conselho Internacional de Neologística 

(CINEO); o aprofundamento de detalhes; a prioridade bibliográfica; a relevância do assunto; a su-

bordinação ao tema de pesquisa; o Glossário da Conscienciologia; a lógica das referências bi-

bliográficas; o cosmograma, os livros, os dicionários e as enciclopédias; os 483.481 recortes de 

periódicos e os 5.714 dicionários do Holociclo (Ano-base: 2010); a estruturação dos itens 

integrativos de cada referência bibliográfica; as classificações bibliográficas por subtemas; as epí-

grafes; a tarefa do fichamento bibliográfico correto; o seguimento do trabalho em equipe; o as-

sunto de ponta da biblioteca pessoal; a Oficina do Fichamento; o registro da fatuística; a cataloga-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4741 

ção de fatos; a anatomização bibliográfica; o desenvolvimento dos atributos da atenção e da con-

centração; o cultivo da paciência útil; o arquivo da holomemória intrafísica fatual; o limite das 

resistências pessoais; a Bibliografia  Específica Exaustiva (BEE); a primeira Bibliografia  

Específica Exaustiva da Conscienciologia (BEEC) – a do tratado Projeciologia: Panorama das 

Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; a segunda BEEC – a do tratado 700 

Experimentos da Conscienciologia; a terceira bibliografia – a da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

 

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

paracérebro; o desassédio mentalsomático; a recuperação de cons; as retrocognições induzidas 

por temas específicos; as assimilações energéticas; a aplicabilidade das técnicas inatas intermissi-

vistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da atomização cognitiva; o prin-

cípio da explicitação comunicativa; o princípio organizador. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica do fichamento; a técnica da circularidade; a técnica do cosmo-

grama; a técnica do detalhismo; a técnica da Enumerologia; a técnica do exaurimento cognitivo; 

a técnica da exaustividade aplicada à bibliografia. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado nas 53 equipes do 

Holociclo; os voluntários assíduos da equipe específica de fichamento do Holociclo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório da imobilidade física vígil; os laboratórios mentaissomáticos oportunizados pelas oficinas 

especializadas do Holociclo e da Holoteca. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das pesquisas técnicas; o efeito do desenvolvimento da aten-

ção e da concentração nos demais atributos conscienciais. 

Neossinapsologia: o conceptáculo para neoideias criado pela bibliografia  Específica 

exaustiva, favorecendo a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo cosmogramático recorte-Taxologia-fichamento-digitação; o ciclo 

pesquisa exaustiva–seleção criteriosa. 

Enumerologia: a bibliografia exaustiva evolutiva; a bibliografia exaustiva parapsíquica; 

a bibliografia exaustiva interdisciplinar; a bibliografia exaustiva transdisciplinar; a bibliografia 

exaustiva autexperimentada; a bibliografia exaustiva erudita; a bibliografia exaustiva verpono-

lógica. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paracérebro-mentalsoma. 

Interaciologia: a interação–texto–fonte bibliográfica; a interação leitura-escrita; a inte-

ração pesquisa–normatização bibliográfica. 

Crescendologia: o crescendo artigo-livro-enciclopédia. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio identificações-quanti-

dades-datações; o trinômio Bibliologia-Teaticologia-Verbaciologia; o trinômio didaxia-detalhis-

tica-exaustividade. 

Polinomiologia: o polinômio fichamento-revisão-digitação-exposição. 

Antagonismologia: o antagonismo fichamento convencional / fichamento detalhista 

exaustivo; o antagonismo bibliografia simplificada / bibliografia amplificada; o antagonismo 

bibliografia  Específica / bibliografia geral; o antagonismo modelo preexistente / neomodelo. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a bibliografia exaustiva simplificar a compreensão do 

leitor e promover a visão cosmovisiológica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a pesquisocracia; a parapsicocracia; 

a conscienciocracia; a democracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia;  

a definofilia; a cienciofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a epistemofobia; a logofobia; a verbofobia; a tecnofobia;  

a leiturofobia; a literofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da dispersão. 

Maniologia: a bibliomania; a bibliocleptomania; a acribomania; a macromania. 

Holotecologia: o conjunto das 277 tecas da Holoteca (Ano-base: 2010). 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Arquivologia; a Bibliologia; a Casuistico-

logia; a Fatuisticologia; a Holotecologia; a Lexicologia; a Pesquisologia; a Experimentologia;  

a Conformaticologia; a Conteudisticologia; a Estilisticologia; a Enciclopediologia; a Cosmovi-

siologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin 

enciclopedista; a conscin intelectual; o ser assistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o bibliognosta; o bibliotecário; o biblioclasta; o bibliopola; o fichador; 

o intermissivista; o conscienciólogo; o voluntário da Conscienciologia; o voluntário do Holociclo; 

o voluntário visitante; o professor itinerante; o bibliógrafo;  o escritor da Conscienciologia; o re-

córter; o cosmogramista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o enciclopedista; o pesquisador; o leitor; 

o textólogo; o paratextólogo; o sistemata; o cosmanalista; o colecionador Thomas Phillips (1792–

–1872); a bibliografia de William Alger (1822–1905). 

 

Femininologia: a bibliognosta; a bibliotecária; a biblioclasta; a bibliopola; a fichadora;  

a intermissivista; a consciencióloga; a voluntária da Conscienciologia; a voluntária do Holociclo; 

a voluntária visitante; a professora itinerante; a bibliógrafa;  a escritora da Conscienciologia; a re-

córter; a cosmogramista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a enciclopedista; a pesquisadora; a leitora; 

a textóloga; a paratextóloga; a sistemata; a cosmanalista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliographicus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens methodologus; o Ho-

mo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens technologus; o Homo 

sapiens systemata; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibibliografia exaustiva = a bibliografia do livro conscienciológico 

pessoal; maxibibliografia exaustiva = a bibliografia de tratados da Conscienciologia; megabi-

bliografia exaustiva = a bibliografia de Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da comunicação mentalsomática; a cultura da investigação 

científica dos recórteres do Cosmograma; a cultura da investigação científica exaustiva; a cul-

tura da omnicuriosidade; a cultura da Conscienciometrologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bibliografia exaustiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Fontificação:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

08.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Modelo  mentalsomático:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  EMPREGO  CONTINUADO  DA  BIBLIOGRAFIA  EXAUSTIVA,  
EXIGINDO  ATENÇÃO  CONCENTRADA,  DETALHISMO  E  RE-
PETIÇÃO  PACIENTE,  PROMOVE  O  DESASSÉDIO  MENTAL-
SOMÁTICO  E  AMPLIA  A  COSMOVISÃO  DO  PESQUISADOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisador ou pesquisadora, entende a impor-

tância da qualificação técnica normativa da bibliografia exaustiva da Conscienciologia? Já em-

prega a exaustividade no aprimoramento das gescons pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Associação Americana de Bibliotecas (ALA); Biblioteca do Congresso dos EUA (LC); Associação Bri-

tânica de Bibliotecas (LA); & Associação Canadense de Bibliotecas (CLA); Código de Catalogação Anglo-Americano 

(Anglo-American Cataloging Rules); pref. Wyllis E. Wright; trad. e adap. Abner Lellis Corrêa; & Astério Campos; XXXII 

+ 528 p.; 15 caps.; 12 enus.; 150 exemplos; 20 modelos; 10 regras; 108 notas; 8 apênds.; alf.; 24 x 16,5 x 3,5 cm; enc.; 

Edição dos Tradutores; Brasília, DF; 1969; páginas 147 a 158. 
02.  Cubarenco, Ivone; & Remedios, Ana; Manual do Fichamento Conscienciológico; 344 p.; 29 abrevs.;  

6 cronologias; 9 diagramas; 9 enus.; 6 escalas; 2 esquemas; 9 estatísticas; 2 estemas; 30 fichários; 1 fotocópia; 11 fotos;  

5 infografias;  82 ilus.; 5 mapas; 2 microbiografias; 105 modelos; 15 seções; 5 subseções; glos. 320 termos; 61 refs.;  
1 anexo; 1 apênd.; 28,5 x 22 cm; enc.; Edição das Autoras; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 72 e 73. 

03.  Equipe de Enciclopedistas do Holociclo; Programa Verbetografia: Intensivo – Semipresencial; Amin 

Lascani; & Rosa Nader; coord.; 214 p.; 7 caps.; 9 caracterologias; 7 divisões; 393 enus.; 100 exemplos; 3 fotos; 29 ilus.; 
30 máximos; 120 modelos; 15 planilhas; 55 seções; 9 tabs.; 5 taxologias; 5 tipologias; 60 verbetes; 7 websites; 37 refs.; 28 

x 21,5 cm; espiralado; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Igua-

çu, PR; Janeiro-Fevereiro, 2011; páginas 156 a 158, 165 a 171. 
04.  Ferraro, Cristiane; & Oliveira, Nara; Guia do Fichamento Bibliográfico do Holociclo; Folheto; 10  

p.; 48 abreviaturas; 13 enumerações, 1 fichário; 13ª versão; 28 x 21,5 cm; espiralado; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 1 a 10. 
05.  Freire, Augusto; Pinheiro, Lourdes; & Wojslaw, Eliane; Critérios de Criação e Avaliação de Termos 

Neologísticos; revisores Cathia Caporali; et al.; 25 p.; 12 enus.; 8 gráfs.; 14 refs.; 4 anexos; 28 x 21,5 cm; espiralado; Uni-

ão das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 18 a 22. 
06.  Martins, Leandro; Coord.; & Tornieri, Sandra; Manual de Qualificação dos Verbetes da Enciclopédia 

da Conscienciologia; 25 p.; equipe de revisores dos neoverbetes dos verbetógrafos da CCCI; 20 enus.; 2 técnicas; 2 notas; 
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4 refs.; 1 anexo; 28 x 21,5 cm; espiralado; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2009;  páginas 7 e 12. 

07.  Medeiros, João Bosco; Manual de Redação e Normatização Textual: Técnicas de Editoração e Revisão; 
434 p.; 8 caps.; 1 cronologia; 130 enus.; 74 exemplos; 2 fichários; 5 fórmulas; 4 gráfs.; 5 ilus.; 55 sinais de revisões;  

8 tabs.; glos. 300 termos; 11 notas; 96 refs.; 1 anexo; 3 apênds.; 24 x 17 cm; br.; Atlas; São Paulo, SP; 2002; páginas 379  
a 382. 

08.  Mello, Alexandre; Lexicoterapia: Autodesassédio Mentalsomático; Artigo; Conscientia; Revista; Trimes-

trário; Vol. 7; N. 1; 7 enus.; 17 perguntas; 7 técnicas; 12 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2003; páginas 14 a 23. 

09.  Salvador, Ângelo Domingos;  Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica: Elaboração de Trabalhos 

Científicos; 246 p.; 135 enus.; 1 esquema; 5 fichas; 4 gráfs.; 3 tabs.; 154 refs.; 25 x 15 cm; br.; 6ª Ed. rev. e amp.; Livraria 

Sulina Editora; Porto Alegre, RS; 1977; página 382. 

10.  Sinhorini, Wildenilson; Normas para Apresentação de Trabalhos: Curso de Administração da Uniamé-

rica; 96 p.; 5 caps.; 62 enus.; 2 gráfs.; 11 ilus.; 24 modelos; 5 tabs.; 29,5 x 21 cm; br.; 2ª Ed. revisada; Faculdade União 

das Américas; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 45 e 54. 
11.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Inter-

nacional de Neologística (CINEO); revisoras Karina Thomas; & Márcia Abrantes; 188 p.; 6 caps.; 10 abrevs.; 17 endere-

ços; 83 enus.; 17 perguntas; 17 respostas; 16 websites; glos. 2.157 termos; 65 refs.; 4 anexos; 21, 5 x 14,5 cm; enc.;  

2a  Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 122 a 132. 

12.  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 Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 

PR; 2007; páginas 22, 30, 38, 121, 122, 167, 220, 221, 235, 311, 328, 455, 468, 535, 701, 708, 711, 1.064 e 1.466. 
13.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21  
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & As-

sociação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 27, 28, 117, 147, 148, 150, 1,123 e 1.451. 

14.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; 2ª Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 17 a 35, 37 a 48. 
15.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour-

des Pinheiro; 378 p.; 1 biografia; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 

14 ilus.; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes 
trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 

2009; página 39. 

 

I. C. 
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B I B L I O I T I N E R Â N C I A    I N T E R N A C I O N A L  
( V I A J O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biblioitinerância internacional é a modalidade itinerante na qual o do-

cente conscienciológico viaja para o Exterior, em especial para o Continente Africano, pagando 

a viagem do próprio bolso, com objetivo de doar livros de Conscienciologia para bibliotecas, 

realizar pesquisas gesconogênicas e escrever livro tarístico pessoal. 
Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblíon, 

―papel de escrever; carta; lousa; livro‖. A palavra itinerância procede do idioma Latim, itinerans, 

particípio do presente de itinerare, ―viajar‖. Apareceu no Século XVII. O prefixo inter provém 

também do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo nacional deri-

va do idioma Francês, national, ―relativo à nação; defensor dos interesses da nação; pertencente 

ao Estado, representação de nação‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Itinerância internacional doadora de livros. 2.  Viagem bibliológica 

ao Exterior. 

Neologia. As 3 expressões compostas biblioitinerância internacional, biblioitinerância 

internacional curta e biblioitinerância internacional prolongada são neologismos técnicos da Vi-

ajologia. 

Antonimologia: 1.  Viagem internacional de negócios. 2.  Viagem de lazer ao Exterior. 

Estrangeirismologia: o kit do autor; o GPS facilitador do trajeto rumo às bibliotecas.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos objetivos das viagens pessoais. 

Coloquiologia: o trabalho de formiguinha da doação de livros em bibliotecas; a autono-

mia de voo tarístico do voluntário itinerante; o tratado contêiner de ideias; a biblioteca depósito 

de conhecimento; os livros tarísticos enquanto impulsos evolutivos; as verpons pílulas de lucidez. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os grafopensenes; a gra-

fopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal da escrita tarística; a disseminação 

do holopensene mentalsomático desassediador; a importância das bibliotecas intrafísicas na for-

mação e manutenção do holopensene de conhecimento; a implantação do holopensene conscien-

ciológico a partir dos livros. 

 

Fatologia: a biblioitinerância internacional; o carregamento das obras tarísticas; a via-

gem dos livros; a segurança do recebimento da doação entregue em mãos; o percurso das bibliote-

cas; o contato com bibliotecários; a condição de viajante-autor; as neoideias em viagem; as imer-

sões mentaissomáticas; a parada intelectual; o isolamento dignificador no Exterior; a produção 

gesconológica; as aquisições livrescas; as vivências em outro país; as diferenças de fuso horário 

alterando o sono; o aproveitamento das madrugadas para escrever; a manutenção dos bons hábitos 

em viagem embasando a disciplina interassistencial. 

 

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

co de função; a superação da pressão do assédio de função; as inspirações extrafísicas; as vivênci-

as parapsíquicas esclarecedoras; as sincronicidades reveladoras; as parapercepções em itinerância; 

os fatos chancelando os parafatos; os parafenômenos; as retrocognições reveladoras; as trilhas 
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energéticas facilitadoras; as demandas energéticas locais; a importância da sustentação da prática 

da tenepes em viagem internacional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conhecimento-liberdade; o sinergismo biblioteca-estu-

do; o sinergismo recuperação de cons–alavancagem evolutiva; o sinergismo itinerância interna-

cional–dinamismo consciencial; o sinergismo escrita-reflexão; o sinergismo doação-amparo. 

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

interassistencial; o princípio da verbação; o princípio da retribuição; o princípio da Pré-Inter-

missiologia; o princípio da descrença (PD); o princípio da prioridade da escrita. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula relativa à retri-

buição dos aportes recebidos; o código dos valores pessoais na realização da proéxis. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade tarística; a teoria das reurbexes. 

Tecnologia: as técnicas para facilitar o acesso às verpons conscienciológicas; as técni-

cas de viagens internacionais; as técnicas pesquisísticas; as técnicas da conscienciografia; as 

técnicas de prospecção multidimensional; as técnicas do empreendedorismo evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico internacional; o voluntário itineran-

te autossuficiente; o voluntariado do autorado; o voluntariado do verbetorado; o voluntário doa-

dor; o voluntariado da Instituição Conscienciocêntrica (IC) doadora de livros; o volunturismo 

intelectual. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das itinerâncias tarísticas;  

o labcon enriquecido com o trabalho voluntário interassistencial. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Via-

jantes Internacionais; o Colégio Invisível dos Escritores Tarísticos; o Colégio Invisível dos Leito-

res; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Amparadores. 

Efeitologia: o efeito halo tarístico das obras conscienciológicas disponibilizadas em bi-

bliotecas; o efeito potencializador das imersões conscienciográficas; o efeito da doação de livros 

nas bibliotecas para chegada de intermissivistas à Conscienciologia; o efeito autorreciclogênico 

das itinerâncias internacionais; o efeito do amparo de função na autoconsciencialidade do itine-

rante; o efeito das obras conscienciológicas na formação de novos assistentes da evolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas viagens internacionais bibliológicas; 

as neossinapses necessárias à produção conscienciográfica; as neossinapses requeridas na doa-

ção sem retorno; as neossinapses visando o trabalho isolado em grupo; a recuperação das para-

neossinapses desenvolvidas nos Cursos Intermissivos (CIs), na consecução da maxiproéxis. 

Ciclologia: o ciclo das viagens internacionais em série; o ciclo das publicações; o ciclo 

da escrita conscienciológica; o ciclo das doações tarísticas; o ciclo das mimeses evolutivas. 

Enumerologia: a bibliografia; a bibliomática; a biblioterapêutica; a bibliopeia; a biblio-

pegia; a bibliotecotecnia; a bibliotacto. 

Binomiologia: o binômio manual–conhecimento introdutório; o binômio tratado–conhe-

cimento aprofundado; o binômio enciclopédia–conhecimento diversificado; o binômio dicioná-

rio–conhecimento compilado; o binômio gescon-proéxis; o binômio doação-gratidão; o binômio 

antibagulhismo energético doméstico–reurbex planetária; o binômio abertismo-neoideias; o bi-

nômio vida local–vivência internacional. 

Interaciologia: a interação mala carregada de livros–cabeça cheia de neoideias; a inte-

ração distribuição varejista–resultado atacadista; a interação tenepes-gescon; a interação livro- 

-esclarecimento; a interação voluntário da Conscienciologia–neointermissivistas; a interação 

Cognópolis-Exterior; a interação mentalsomaticidade-evolutividade. 

Crescendologia: o crescendo minigescons-megagescon; o crescendo transporte inter-

continental de livros–impressão de obras em outros países; o crescendo biblioitinerância inter-

nacional individual–biblioitinerância internacional grupal; o crescendo provincianismo-interna-

cionalização.  
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Trinomiologia: o trinômio livro–biblioteca–democratização do saber; o trinômio via-

gens internacionais–pesquisas conscienciológicas–neogescons; o trinômio conhecimento-regis-

tro-perpetuação; o trinômio lucidez-discernimento-ação; o trinômio dinheiro-energia-ideia. 

Polinomiologia: o polinômio ler-viajar-vivenciar-escrever; o polinômio aporte-reconhe-

cimento-gratidão-retribuição; o polinômio biblioteca-escritório-tenepessarium-viagem. 

Antagonismologia: o antagonismo agrupamento / diáspora; o antagonismo itinerância 

internacional paga / itinerância internacional autofinanciada; o antagonismo rico miserê / classe 

média large; o antagonismo viagem de férias / itinerância tarística; o antagonismo pseudouni-

versalismo / posicionamento pessoal; o antagonismo interprisão / liberdade de expressão. 

Paradoxologia: o paradoxo do trabalho silencioso estrondoso; o paradoxo da vida hu-

mana curta se comparada à perduração das obras nos séculos; o paradoxo da doação interassis-

tencial enriquecedora; o paradoxo da dificuldade motivadora; o paradoxo de futuramente  

a conscin ser beneficiado pela própria doação de obra em biblioteca alhures. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a reurbanocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a superação das fobias relativas às viagens. 

Maniologia: a superação da dromomania patológica. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a voluntarioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Viajologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Bibliologia;  

a Interassistenciologia; a Proexologia; a Multiculturologia; a Mentalsomatologia; a Consciencio-

grafologia; a Magnanimologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade generosa; o ser viajante independente; a conscin mentalso-

mática; a pessoa despojada. 

 

Masculinologia: o itinerante; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

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

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

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a itinerante; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens donator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens 

assistens; o Homo sapiens lucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biblioitinerância internacional curta = aquela realizada em poucas sema-

nas; biblioitinerância internacional prolongada = aquela realizada com duração de meses. 

 

Culturologia: a cultura da doação mentalsomática; a cultura conscienciográfica; a cul-

tura tarística; a cultura verponológica; a cultura dos Cursos Intermissivos na vida humana. 

 

Treino. A biblioitinerância internacional funciona aos moldes de treino da liderança in-

terassistencial ao colocar o viajante diante de desafios evolutivos em ambiente desconhecido ou 

fora da zona de conforto da conscin. 

Produção. As gestações conscienciais produzidas durante viagem internacional compro-

vam a capacidade do viajante de manter o megafoco mentalsomático e instalar o holopensene do 

escritório pessoal em outros lugares do mundo, fora da própria residência proexogênica. 

Minipeça. A partir de atividade de bastidor e pontual, o biblioitinerante internacional 

atua tal qual minipeça interassistencial, servindo de pião multidimensional para os amparadores 

poderem atuar em outras localidades através da conscin disponível interassistencialmente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biblioitinerância internacional, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autodisponibilidade  itinerante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

03.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Edição  conscienciográfica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Megapolinômio  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

  

NA  BIBLIOITINERÂNCIA  INTERNACIONAL,  O  VOLUNTÁRIO  

ATUA  NOS  BASTIDORES,  DISSEMINANDO  E  CULTIVANDO  

AS  VERPONS  ELUCIDADORAS  DAS  CONSCIÊNCIAS,  CON-
TRIBUINDO  DESSE  MODO  COM  A  REURBEX  PLANETÁRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de tornar-se biblioiti-

nerante internacional? Como se organiza para aproveitar melhor essa neoportunidade evolutiva? 

 

K. A. 
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B I B L I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Bibliologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, 

técnicos ou pesquisas a respeito do conjunto de disciplinas sobre os livros, em geral, compondo 

particularmente o corpo de trabalhos teáticos das construções das bibliografias, inclusive dos 

acervos ou tecas da Holoteca, cujos objetivos tratam dos fundamentos desta Ciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblíon, 

―papel de escrever; carta; lousa; livro‖. O segundo elemento de composição logia procede também 

do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 te-

ma‖. A palavra Bibliologia apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Bibliotecosofia. 02.  Bibliotecologia. 03.  Bibliotecoprofilaxia.  

04.  Biblioterapêutica; Bibliotecoterapia. 05.  Lexicografia; Lexicologia; Lexicometria. 06.  Bibliofa-

gia. 07.  Bibliognosia; Bibliometria. 08.  Bibliorreia. 09.  Bibliomática. 10.  Biblioteca. 11.  Holo-

teca. 

Neologia. As 3 expressões compostas Bibliologia Mínima, Bibliologia Média e Biblio-

logia Máxima são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Antibibliologia; antibibliologismo. 2.  Bibliofobia; bibliofobismo.  

3.  Biblioclastia. 4.  Bibliotecopatologia. 5.  Lexicofobia. 6.  Lexicoclastia. 

Estrangeirismologia: a Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às leituras em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o ato de ler; a educação; a biblioteca particular; a biblioteca dos livros do 

próprio autor; o abertismo mentalsomático; o almoxarifado da consciência; a amplitude autopen-

sênica; a anticomania; o aperitivo intelectual; a especialização; a fome de saber; o generalismo;  

a gestação consciencial (gescon). 

 

Fatologia: o livro; a biblioteca; o bibliotáfio; o bibliotismo; o banco de dados; o acervo 

científico; a acumulação científica; os artefatos do saber; o cosmograma; a bibliografia no texto;  

a bibliografia geral; a Bibliex; a Bibliografia  Específica Exaustiva (BEE); a Holoteca; o poliglo-

tismo; os textos impactantes. 

 

Parafatologia: as obras sobre a multidimensionalidade e o parapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação. 

Efeitologia. O efeito mais característico da Bibliologia na vida da pessoa é a potenciali-

zação da própria Mentalsomatologia. 

Binomiologia: o binômio autopaciência-autossapiência. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo cultura 

/ curtura. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a leiturofilia. 

Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca. 
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Interdisciplinologia: a Bibliologia; a Bibliografia; a Biblioteconomia; a Bibliomática;  

a Enciclologia; a Enciclopediologia; o Enciclopedismo; a Enciclografia; a Enciclomática; a Cons-

cienciopédia; a Lexicologia; a Lexicografia; a Dicionarística; a Filologia; a Holobiografologia;  

a Habitologia; a Multiculturologia; a Polimaticologia; a Sistematologia; a Tradutologia; a Arqui-

vística; a Arquivologia; a Informática; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Didactologia;  

a Parapedagogiologia; a Orismologia; a Holotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bibliólogo; o bibliografista; o bibliopegisto; o bibliótafo; o bibliote-

cário; o neologista; o leitor; o bibliota; o revisor; o tradutor; o encadernador; o autor; o escritor;  

o editor; o livreiro; o bibliopola; o intelectual; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúci-

do; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a biblióloga; a bibliografista; a bibliopegista; a bibliótafa; a bibliotecá-

ria; a neologista; a leitora; a bibliota; a revisora; a tradutora; a encadernadora; a autora; a escrito-

ra; a editora; a livreira; a bibliopola; a intelectual; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapientior; o Homo sapiens bibliologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Bibliologia Mínima = o trabalho teático do proprietário (ou proprietária) 

de substanciosa biblioteca particular; Bibliologia Média = o longo trabalho teático do holotecário 

(ou holotecária) veterano; Bibliologia Máxima = o trabalho teático do autor (ou autora) enrique-

cendo as bibliotecas com os livros da própria lavra. 

 

Culturologia: a formação cultural. 

 

Taxologia. Na alçada da Conformática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 ex-

pressões da Cognatologia empregadas no universo da Bibliologia: 

01. Biblíaco. O vocábulo biblíaco expressa tudo referente ao livro. 

02. Bibliátrica. A bibliátrica é a arte de restaurar livros. 

03. Biblioclastia. A biblioclastia é a destruição voluntária de livros, por aversão ao con-

teúdo dos mesmos ou à cultura. 

04. Bibliofagia. A bibliofagia é a ação de roer papel, documentos e encadernação de li-

vros praticada por certos animais subumanos. 

05. Bibliofilia. A bibliofilia é o amor aos livros. 

06. Bibliofilme. O bibliofilme é a reprodução em microfilme das páginas do livro. 

07. Bibliofobia. A bibliofobia é o medo, horror ou aversão incontrolável aos livros. 

08. Bibliogênese. A bibliogênese é a origem ou formação do livro. 

09. Bibliognosia. A bibliognosia é o conhecimento, a Ciência dos livros, da História 

dos livros, títulos e datas. 

10. Bibliognosta. O bibliognosta é a pessoa com perfeito conhecimento da História dos 

livros, dos títulos, da data das diversas edições, do lugar da impressão, dos editores e impressores. 

11. Bibliognóstico. O termo bibliognóstico equivale a bibliográfico. 

12. Biblioguiância. A biblioguiância é a arte de restaurar livros preciosos deteriorados 

pelo tempo ou por acidente. 

13. Bibliólogo. O bibliólogo é a pessoa versada em Bibliologia. 
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14. Bibliomancia. A bibliomancia é a técnica de adivinhação pela abertura de algum li-

vro aleatoriamente. 

15. Bibliomática. A bibliomática é a busca especializada de dados dos dicionários e li-

vros, em geral, pela Internet. 

16. Bibliopegisto. O bibliopegisto equivale a encadernador. 

17. Bibliopeia. A bibliopeia é a arte de fazer ou compor livro. 

18. Bibliopirataria. A bibliopirataria é a apropriação de livros por empréstimo. 

19. Bibliorreico. O bibliorreico é quem produz muitos livros. 

20. Bibliotáfio. O local na biblioteca onde se guardam as obras raras e preciosas. 

21. Bibliótafo. O bibliótafo é quem esconde os livros raros. 

22. Biblioteca. A biblioteca é a morada dos livros. 

23. Bibliotecário. O bibliotecário é a pessoa encarregada de cuidar da biblioteca. 

24. Bibliotecnia. A Bibliotecnia é a Tecnologia do livro em todos os aspectos. 

25. Bibliotecografia. A Bibliotecografia é a História e descrição das bibliotecas. 

26. Bibliotecologia. A Bibliotecologia é a Tecnologia da constituição e funcionamento 

das bibliotecas. 

27. Biblioteconomia. A Biblioteconomia é o estudo da organização, arranjo, conserva-

ção e administração das bibliotecas. 

28. Bibliotecosofia. A Bibliotecosofia equivale à Bibliotecologia. 

29. Biblioterapia. A Biblioterapia é o emprego de livros da leitura no tratamento de 

distúrbios nervosos. 

30. Bilogia. A bilogia é o livro ou tratado constando de duas partes. 

 

Historiologia. A História da Bibliologia é a primeira e verdadeira Historiografia da 

Mentalsomatologia da Humanidade Terrestre. 

 

Comunicação. Do ponto de vista da Comunicologia, a Bibliologia, englobando a Infor-

mática, no início do Século XXI, está promissoramente levando os cientistas-comunicadores  

a tomarem o lugar até agora ocupado por 4 condições estagnadoras da consciencialidade: 

1.  Antintelectualidade. Os pseudointelectuais, os cientificistas, os tecnicistas. 

2.  Academicismo. O jargão incompreensível dos acadêmicos (monstros sagrados, cate-

dráticos elitistas, ph.Deuses, ph.Deusas ou ph.Divas). 

3.  Pseudocultura. A pseudocultura da literatice das vítimas da ―morte cerebral‖ (ro-

mances, noveletas). 

4.  Futilidades. As futilidades e fofocas das celebridades, por exemplo: certas matérias 

das revistas do gênero ―Contigo‖, ―Caras‖, ―Gente‖, “People”. 

 

Mercantilismo. Segundo a Cosmoeticologia, jamais será plenamente feliz, sem cons-

trangimentos nem melin com o próprio trabalho, o autor (ou autora) redigindo livro com a prede-

terminação de auferir lucros pessoais com o trabalho mentalsomático esclarecedor. 

Saber. Consoante a Holomaturologia, não há nenhuma lei natural no Cosmos capaz de 

impedir você de saber mais. Existem, sim, impedimentos físicos e até sociais ou políticos criados 

pela Socin, ainda patológica, cujos líderes desejam manter a massa humana impensante manipula-

da, sob lavagens subcerebrais, neste ou naquele país, durante certo período. Tal realidade anticos-

moética está cada vez mais difícil de ser mantida em função das comunicações intensivas, a Inter-

net e a defesa dos direitos humanos (liberdade, democracia, Liberologia). 

Lexicologia. A Bibliologia ensina: quando o lexicógrafo consulta regular e sistematica-

mente mais de 2 mil dicionários e enciclopédias diferentes, passa a ser mais compreensivo quanto 

aos equívocos e omissões deficitárias dos colegas. Inexiste livro de referência perfeito na Defi-

cienciolândia onde vivemos, estudando os livros sob o ponto de vista da origem e evolução histó-

rica, os processos técnicos de produção, nomenclatura, Orismologia e constituição das diversas 

partes da obra escrita. 
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Polimaticologia. Como esclarece a Experimentologia, a Bibliologia assenta as bases pa-

ra a Lexicografia, etapa avançada nos estudos da linguagem comunicativa, situada além da Lin-

guística e da Filologia, permitindo o nível do enciclopedismo ou da polimatia avançada. 

Tares. Na análise da Parapedagogiologia, a Bibliologia é a ferramenta com a qual  

o conscienciólogo – homem ou mulher – consegue alcançar o nível mais avançado dentro das ati-

vidades do esclarecimento interconsciencial ou a tares, significando o manejo inteligente e útil de 

todos os artefatos do saber da Holoteca, objetos enriquecedores, energeticamente sadios, e não 

apenas livros ou papéis escritos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Bibliologia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  BIBLIOLOGIA  É  RECURSO  PRÁTICO  E  EFICAZ  PARA  

MELHORAR  A  HIPERACUIDADE  DE  QUALQUER  CONSCIN,  
MOTIVADA  QUANTO  À  EVOLUCIOLOGIA,  À  PROCURA 

DE  MAIOR  COSMOVISÃO  DAS  REALIDADES  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Em qual nível você convive com a Bibliologia: o mínimo, o médio ou  

o máximo? Você já incorporou algum livro da própria lavra às bibliotecas na condição de mega-

gescon? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Basbanes, Nicholas A.; A Gentle Madness: Bibliophiles, Biblionames, and the Eternal Passion for Books; 

Tratado; XXXII + 638 p.; 14 caps.; notas; 569 refs.; alf.; 23 x 15 x 4,5 cm; br.; Henry Holt; New York, NY; 1999; páginas 

465 a 519. 
2.  Bianchi, Anne-Marie; Bibliologia, Uma Nova Ciência; O Correio da Unesco; Revista; Mensário; Ano 13; 

N. 4; Rio de Janeiro, RJ; Abril, 1985; página 33. 

3.  Graieb, Carlos; Superinteressante (Autores de Divulgação Científica ameaçam Tomar o Espaço dos Inte-
lectuais da Cultura); Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.587; Ano 32; N. 9; Seção: Livros; 4 ilus.; São Paulo, SP; 03.03.99; 

páginas 123 e 124. 

4.  Murray, K. M. Elisabeth; Caught in the Web of Words: James A. H. Murray and the Oxford English Dic-

tionary; Biografia; pref. R. W. Burchfield; XIV + 386 p.; 17 caps.; 67 abrevs.; 22 fotos; 9 ilus.; 2 apênds.; alf.; 21,5 x 13,5 

cm; br.; Yale University Press; New Haven; EUA; 1995; páginas 3 a 44. 
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B I B L I O P O L A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bibliopola é a conscin profissional vendedora de livros ou artefatos do 

saber de qualquer categoria. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bibliopola vem do idioma Francês, bibliopole, derivado do idioma 

Latim, bibliopola, e este do idioma Grego, bibliopoles, ―livreiro‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia:  1.  Alfarrabista. 2.  Livreira; livreiro; livreiro antiquário. 3.  Mercadora 

de livros; mercador de livros. 4.  Negociante de livros velhos. 5.  Revendedor de livros em oferta.  

6.  Vendedor de alfarrábios.  7.  Editora profissional de livros. 8.  Editor profissional de livros. 

Neologia. Os 2 vocábulos minibibliopola e megabibliopola são neologismos técnicos da 

Intrafisicologia. 

Antonimologia:  1.  Bibliófila.  2.  Bibliófilo. 3.  Bibliomaníaca. 4.  Bibliomaníaco. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao exercício das profissões em bases intelectuais tarísticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o amplificador da consciencialidade; os artefatos do saber; a autocoerência;  

os corporativismos; as dermatologias da Consciência; a despriorização evolutiva; a fixação psico-

fisiológica; a Holoteca; os lobismos; a qualificação da intencionalidade; o abertismo mentalso-

mático; a análise crítica; as aparelhagens; a biblioteca; a livraria; a especialização; o generalismo; 

o lixo mental; os livros pornográficos; os livros belicistas; os livros pró-suicídio; o poliglotismo; 

os textos impactantes. 

 

Parafatologia: o comércio dos livros com bases parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio reeducação-ressociali-

zação. 

Trinomiologia: o trinômio consumidores-leitores-espectadores. 

Antagonismologia: o antagonismo barato / caro; antagonismo livro-medicamento 

/ livro–livro-veneno . 

Politicologia: a cognocracia. 

Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia. 

Holotecologia: a biblioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Bibliologia; a Lexi-

cologia; a Lexicografia; a Literatura; a Enciclopediologia; a Arquivologia; a Holotecologia; a In-

formática; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida leitora; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o bibliopola; o livreiro; o editor; o leitor; o autor; o pesquisador; o bi-

bliotecônomo; o bibliotecário; o holotecário; o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a bibliopola; a livreira; a editora; a leitora; a autora; a pesquisadora;  

a bibliotecônoma; a bibliotecária; a holotecária; a pré-serenona vulgar; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mercurialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibibliopola = o alfarrabista, homem ou mulher, proprietário da pe-

quena livraria de rua do bairro; megabibliopola = o livreiro, homem ou mulher, proprietário da re-

de de megastores dos shopping centers. 

 

Culturologia: a formação cultural. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, o bibliopola pode ser classifica-

do em 3 categorias profissionais, básicas, depois de o livro ter saído da editora até chegar aos lei-

tores e leitoras: 

1.  Megastore. O livreiro da megastore (megalivraria) ou da rede de livrarias, vendendo 

livros e CD-ROMs. 

2.  Livraria. O livreiro da pequena livraria, loja de rua do bairro, isolada. 

3.  Sebo. O livreiro especializado em livros usados, raros, ou em sebos. 

 

CPC. Segundo a Holomaturologia, o bibliopola, homem ou mulher, pode ser ainda clas-

sificado em duas categorias básicas quanto ao código pessoal de Cosmoética: 

1.  Large: o profissional evoluído e competente preocupado com o objetivo de esclareci-

mento da própria profissão, muito além do dinheiro, economia, finanças e êxito industrial-co-

mercial. 

2.  Avaro: o profissional tendo na Bibliologia, com a qual e pela qual subsiste, tão so-

mente o meio para alcançar a independência econômico-financeira e nada mais. Neste caso, de-

sencadeia, não raramente, verdadeiras guerras de editores, na área da Jurisprudência, quando al-

guém copia a edição lançada por outra editora. Tal fato ocorreu em relação ao livro O Brasil Na-

ção, de Manoel Bonfim, em 1996, no Rio de Janeiro. 

 

Bibliogonia. De acordo com a Experimentologia, a bibliogonia é a produção de livros, 

outra ocupação atribuída ao bibliopola. 

Seletividade. Como esclarece a Holomaturologia, o bibliopola ideal, seja homem ou 

mulher, livreiro ou editor, é quem busca aprender a selecionar o alimento consciencial a ser for-

necido aos clientes (leitores, leitoras, adultos e crianças), notadamente aqueles exíguos 10% exis-

tentes de obras de melhor excelência, evolutivas, éticas, enriquecedoras, afastando o lixo mental 

espraiado em todos os setores da intelectualidade e da comunicação pela Terra. 

 

Virtuais. Dentro da Infocomunicologia, surgiram nos tempos modernos os bibliopolas 

virtuais, ou os livreiros de alto nível técnico, atuantes através da rede mundial ou Internet, ven-

dendo e entregando os livros a distância da clientela, por exemplo, estas 3 organizações (Ano-ba-

se: 2006): 

1.  Amazon. 

2.  Livraria  Cultura. 

3.  Submarino. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Mentalsomatologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivos  te-

mas centrais, evidenciando relação estreita com o bibliopola, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autorado:  Neutro. 

02.  Banco  de  dados:  Neutro. 

03.  Bibliofilia:  Homeostático. 

04.  Bibliologia:  Homeostático. 

05.  Bibliotáfio:  Neutro. 

06.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Homeostático. 

07.  Exercitação  neuronal:  Neutro. 

08.  Grupo  de  neoideias:  Neutro. 

09.  Interrelações  interdisciplinares:  Homeostático. 

10.  Nutrição  informacional:  Neutro. 

 

O  BIBLIOPOLA,  HOMEM  OU  MULHER,  É  EFICIENTE  

AGENTE  DA  CULTURA  E  DEVE  SER  PRESTIGIADO  NAS  

TAREFAS  DA  REEDUCAÇÃO  E  DA  RESSOCIALIZAÇÃO 
DA  SOCIEDADE  INTRAFÍSICA,  AINDA   PATOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você conhece ou tem na condição de amigos quantos bibliopolas? Você 

mantém contatos com os bibliopolas por intermédio da Internet? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Abreu, Ângela; Um Homem Feito de Livros (Alfredo Machado: Editor); O Globo; Jornal; Diário; Cader-

no: Segundo; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 16.08.87; página 4. 
02. Alves, Rodrigo; Um Livreiro à Moda Antiga; Reportagem; Jornal do Brasil; Diário; Ano CXI; N. 22; 

Caderno: B; 2 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 30.04.01; página 3. 

03. Barringer, Felicity; Editores criticam os Próprios Excessos (Editores de Jornais & Hemeroteca); O Esta-
do de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Internacional; 2 enus.; São Paulo, SP; 03.04.98; página A 14. 

04. Bertol, Rachel; competição.com (Os Livreiros repensam Antigas Práticas); O Globo; Jornal; Diário; Ano 

LXXV; N. 24.301; Caderno: Prosa & Verso; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 11.03.2000; primeira página (chamada) e capa do 
caderno. 

05. Braziellas, Antonio Alves; Memórias e Escritos do Alfarrabista Braziellas; 128 p.; 34 ilus.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; Edição do Autor; Rio de Janeiro, RJ; Abril, 1979; páginas 5 a 21. 
06. Cerqueira, Sofia; O Prazer de Editar (Novas Editoras buscam Lugar nas Estantes); Reportagem; Veja Rio; 

Revista; Ano 10; N. 26; 10 ilus.; 7 sinopses; São Paulo, SP; Junho-Julho, 2000; primeira página (manchete), 14 a 18. 

07. Chaves, Sandra; Do Computador à Magia, as Livrarias se especializam; Jornal do Brasil; Diário; Seção: 
Cidade; 3 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 12.01.90; página 4. 

08. Cordovil, Cláudio; No Rio, Livrarias inovam na Venda de Raros (Farejadores de Preciosidades: Os Se-

bos resistem); Valor; Jornal; Diário; Ano 1; N. 22; Caderno: Eu &; Seção: Cultura; São Paulo, SP; 31.05.2000; página D 12. 
09. El País; Redação; Los Editores Catalanes reactivan su Defensa del Precio Fijo del Libro; Tabloide; Diá-

rio; Ano XXV; N. 8.576; Seção: La Cultura; 1 ilus; Madrid; Espanha; 12.11.2000; página 44. 

10. Filippi, Marcos; Sebos sobrevivem à Febre das Megastores; Jornal da Tarde; Diário; Caderno: SP Varie-
dades; 6 ilus.; São Paulo, SP; 03.01.98; página 18. 

11. Fontoura, Walter; Livros, Livreiros, Livrarias (Uma Aliteração Técnica Informativa); O Globo; Jornal; 

Diário; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, RJ; 21.11.98; página 7. 
12. Fundação Biblioteca Nacional; Editora; Manual do Editor: ISBN, ISMN; revisor José Bernardino Cotta 

M. Vieira; trad. Raimunda Maria Luiza D. de Crespo; & Davi Cury; 202 p.; 3 caps.; 2 ilus.; 1 tab.; 21 x 14 cm; br.; Edito-

ra: Fundação Biblioteca Nacional: Departamento Nacional do Livro; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 13 a 21. 
13. Gething, Phillip; Loucos azucrinam a Vida de Editores Científicos; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; 

Seção: Ciência; 1 ilus.; São Paulo, SP; 01.12.89; página H – 4. 

14. Graieb, Carlos; Difusor de Ideias (Ênio Silveira & Editora); Veja; Revista; Semanário; Ano 31; N. 5; Se-
ção: Cultura; 5 ilus.; São Paulo, SP; 04.02.98; páginas 82 e 83. 
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15. Irinêo Netto; Adeus, Livrarias (Proprietários Pequenos Subjugados pelas Megastores); Gazeta do Povo; 

Jornal; Diário; Ano 88: N. 28.156; Caderno: Caderno G; Seção: Literatura; 2 citações; 5 endereços; 4 fotos; 5 websites; 

Curitiba, PR; 03.12.06; capa do caderno e página 3. 
16. Kritsch, Rebeca; Redescobrindo o Brasil (Vingt-Un Rosado: Seca Nordestina & 3 Mil Títulos); O Estado 

de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.925; Caderno: 2 / Cultura; Seção: Especial; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 

14.05.2000; página D 11. 
17. Leitão, Sérgio Sá; Leonardo da Vinci, o Endereço da Modernidade (Vanna Piraccini & Livraria); Jornal 

do Brasil; Diário; Caderno: Ideias; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 28.01.89; capa do caderno (manchete) e página dupla cen-

tral (espelho). 
18. Lemos, Margareth; A Batalha das Estantes (Megastores); Jornal da Tarde; Caderno: Domingo; 2 gráfs.; 

3 ilus.; São Paulo, SP; 01.03.98; capa do caderno e página 2 D. 

19. Machado, Cassiano Elek; O Colecionador de Catrâmbias (Livreiro Apaixonado por Dicionários, abre ―Bu-
tique de Palavras‖); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.139; Caderno: Folha Ilustrada; 2 fotos; glos. 20 ter-

mos; 26.10.2000; capa do caderno (manchete) e página E 4. 
20. Marabotto, Eva; La Esquina del Librero, Barro y Pampa; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LVI; N. 19.680; 

Seção: Zona; 2 fotos; Buenos Aires; Argentina; 05.11.2000; página 9. 

21. Moura, Germana Costa; Editora Record compra Civilização Brasileira (Megafusão: Expansão Comer-
cial); O Globo; Jornal; Diário; Seção: Economia / Negócios; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 24.12.96; página 19. 

22. Oliveira, Teresa; Alfarrabistas de Sta. Catarina: Um Dia pelo Prazer do Livro (Freguesia de Lisboa); 

Correio da Manhã; Tabloide; Diário; 3 ilus.; Lisboa; Portugal; 14.10.2000; página 35. 
23. Pacheco, Paula; & Oliveira, Edmundo M.; A Ática vai Virar Fnac (Supershopping de Livros Paulistano); 

Época; Revista; Semanário; Ano I; N. 7; Seção: Negócios; 5 ilus.; São Paulo, SP; 06.07.98; página 94. 

24. Peixoto, Mariana; Mascates de Livros (Venda de Livros de Porta em Porta emprega 17 Mil Pessoas); Es-
tado de Minas; Jornal; Diário; N. 21.404; Caderno: Espetáculo; 2 ilus.; Belo Horizonte, MG; 14.05.2000; capa do caderno 

(manchete). 

25. Peixoto, Mariana; Memórias de Vendedores de Livros (Escritor, Professor & Jornalista); Estado de Mi-
nas; Jornal; Diário; N. 21.404; Caderno: Espetáculo; 3 ilus.; Belo Horizonte, MG; 14.05.2000; página 5. 

26. Soto, Máximo; Libros: Un Mercado de 70 Millones al Año; Ámbito Financiero; Tabloide; Diário; Cader-

no: Arte, Ocio, Espetáculos; 1 gráf.; Buenos Aires; Argentina; 20.07.94; capa do caderno. 
27. Vasconcellos, Paulo; Guerra de Editores esquenta na Justiça (Topbooks Versus Record: Cópia de Edi-

ção); Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 20; Caderno: B; Rio de Janeiro, RJ; 28.04.2000; página 4. 

28. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;página 2. 
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B I B L I O T Á F I O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bibliotáfio é o lugar, na biblioteca, onde se conservam as obras preciosas 

ou raras para estudo, leitura ou consulta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblíon, 

―papel de escrever; carta; lousa; livro‖. O segundo elemento de composição tafio deriva também 

do idioma Grego, táphos, ―funerais; sepultura; sepulcro‖. 

Sinonimologia:  1.  Seção de obras raras.  2.  Museu de Obras Raras. 

Eufemismologia. Há bibliotecas públicas nacionais, como a de Paris, mantendo o biblio-

táfio eufemístico, com o nome de ―inferno‖. O acervo, neste caso, por algum tipo de pudor, 

é mantido fora do alcance do público, com as coleções de livros ditos eróticos ou libertinos (liber-

tinismo, libidinagem), escritos e publicados em épocas e locais diversos. 

Neologia. Os 3 vocábulos minibibliotáfio, maxibibliotáfio e megabibliotáfio são neolo-

gismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia:  1.  Seção de livros vulgares.  2.  Seção do bibliotismo. 

Estrangeirismologia: o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades da intelectualidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o bibliotáfio; o acervo de livros raros; o cofre dos livros de alto valor monetá-

rio; a reclusão de lotes de livros específicos; a conservação das obras do bibliotáfio; a administra-

ção do bibliotáfio; o abertismo mentalsomático; o acervo científico; a acumulação científica; o al-

moxarifado da consciência; a aprendizagem; os artefatos do saber; a bibliografia; a catálise men-

talsomática; o cosmograma; a educação; a erudição; a especialização; o fichamento; a fome de sa-

ber. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação. 

Binomiologia: o binômio acessibilidade-assistencialidade; o binômio Arquivologia-Au-

torretrocogniciologia; o binômio exposição-acobertamento; o binômio Arquivologia-retro-

cognição. 

Trinomiologia: o trinômio sebo-livraria-megastore. 

Antagonismologia: o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial. 

Politicologia: a cognocracia. 

Filiologia: a bibliofilia. 

Maniologia: a anticomania; a bibliomania. 

Holotecologia: a lexicoteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Arquivologia; a Infor-

mática; a Lexicologia; a Enciclopediologia; a Multiculturologia; a Polimaticologia; a Sistematolo-

gia; a Arquivística; a Arquivologia; a Parapedagogiologia; a Holotecologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe editora; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bibliótafo; o livreiro; o bibliografista; o bibliotecário; o leitor; o au-

tor; o escritor; o intelectual; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a bibliótafa; a livreira; a bibliografista; a bibliotecária; a leitora; a auto-

ra; a escritora; a intelectual; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibibliotáfio = o bibliotáfio da biblioteca particular mínima com cen-

tenas de itens gerais; maxibibliotáfio = o bibliotáfio da biblioteca popular média com milhares de 

itens gerais; megabibliotáfio = o bibliotáfio da biblioteca nacional avançada com milhões de itens 

gerais. 

 

Culturologia: a formação cultural; a gestação cultural. 

Bibliótafo. O bibliótafo é quem esconde os livros raros. 

Inautenticidade. Dentro do Universo do bibliotáfio, a bibliopirataria ou a xerocópia 

não autorizada de obra rara é produto desonesto e, até certo ponto, inautêntico. 

 

Evento. Considerando a Fatuística, o bibliotáfio frequentemente é mantido na forma de 

departamento constituído, mais amplo, por exemplo: o Museu de Obras Raras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os alunos da Faculdade de Letras, ali, organizaram o evento 

―O livro ainda que tardio‖, para discutir a importância do livro e as condições precárias na 

acomodação do acervo da biblioteca da unidade, em pleno Dia do Livro, 18 de abril de 2000. Os 

livros raros estavam em situação precária, devido à umidade, falta de manutenção e até buracos 

nas paredes, em função da ausência de verbas. Havia ali, na ocasião, 13 mil volumes de obras 

consideradas raras e 6 bibliotecários em atividade. 

Instância. De acordo com a Evoluciologia, o bibliotáfio é a última instância a qual  

a conscin lúcida recorre antes de ultrapassar as palavras ou os símbolos de todos os cruzamentos 

interculturais do universo textual para o plano extratextual da palavra pensamental. Tudo isso 

além do universo ficcionado ou meramente abstrato, mas real, do conscienciês, capaz de insubs-

tancialidade mais objetiva em comparação com a realidade deste estado da vigília física ordinária 

da conscin vulgar. 

Destino. No universo da Dessomatologia, o bibliotáfio ou a conservação das obras valio-

sas e raras é extremamente relevante tendo em vista a dessoma dos escritores, intelectuais e bi-

bliófilos, e o destino das bibliotecas particulares ficando para trás. Ninguém carrega livros na des-

soma. 

Epitáfio. Se a pessoa não for previdente, todo o acervo pode ser esfacelado ou malcolo-

cado na praça e quem perde são as instituições e universidades. Em vez do bibliotáfio sobrevém, 

neste caso, o epitáfio das obras raras apodrecendo em algum porão sujo e esquecido. 

Cultura. Dentro da Multiculturologia, através das obras conservadas dentro do bibliotá-

fio, pode-se avaliar o nível cultural da Socin local, a partir do princípio da polimatia: a cultura não  

é obrigação, nem moda e nem lazer, constitui simplesmente prazer consciencial evolutivo. 

 

Relevância. Sob a ótica da Parapatologia, a existência do bibliotáfio é extremamente 

relevante tendo em vista, notadamente, as ações de 5 categorias de seres patológicos da Socin: 

1.  Bibliocleptas: os ladrões ou furtadores furtivos de livros também chamados biblio-

cleptomaníacos. 
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2.  Biblioclastas: aqueloutros destruidores dos livros. Aqui se incluem, logicamente, ho-

je, os CD-ROMs, os destruidores de programas de Informática, os criadores de vírus de compu-

tadores, bem como os hackers, ou informatas intrusores. 

3.  Bibliófobos: os adversários dos livros. Aqui se incluem os autores e autoras, editores  

e editoras, publicando livros didáticos displicentemente, com erros crassos, em edições copiosas  

e sucessivas sem proceder a quaisquer revisões de gabarito. Algumas destas conscins são, ao mes-

mo tempo, bibliófagas, e, iguais a insetos, se alimentam de livros, traças mentaissomáticas do 

conteúdo das obras. Neste grupo estão incluídos os banidores de livros. 

4.  Bibliófagos: os insetos tendo os livros por alimentos. 

5.  Bibliopiratas: os xerocopiadores sem escrúpulos, anticosmoéticos, de livros. Aqui se 

incluem, logicamente, hoje, os copiadores de programas e softwares. Existe até a cultura da xero-

teca. 

 

Paraprofilaxia. Segundo a Paraprofilaxiologia, os livros e demais artefatos do saber 

merecem toda a atenção tendo em vista a educação, o mentalsoma e a própria evolução cons-

ciencial, já existindo a bibliofilaxia, a ciência dos cuidados com os livros. 

Banco. O bibliotáfio não deve ser construído como museu de obras raras, e sim para 

consultas ao banco de dados raros. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bibliotáfio, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  IDEAL  É  REEDITAR  AS  OBRAS  RARAS,  DE  CONTEÚ-
DOS  LIBERTÁRIOS,  DO  BIBLIOTÁFIO,  A  FIM  DE  FACILI-

TAR  AS  PESQUISAS  AO  GRANDE  PÚBLICO  INTERNACIO-
NAL,  DEMOCRATIZANDO,  EM  ALTO  NÍVEL,  A  CULTURA. 

 

Questionologia. Você tem o costume de consultar os bibliotáfios? Já encontrou, alguma 

obra rara imperdível para as pesquisas da Conscienciologia em algum bibliotáfio? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Americo, Fernanda; Aspirando Cultura (Sebos: Livrarias Especializadas em Livros Raros); Revista Na-
cional; N. 1.077; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 18 e 24.06.99; página 10 e 11. 

02. Assaf, Roberto; Disco e Livro Raros ao Alcance de Todos; Jornal do Brasil; Diário; Seção: Serviço;  

1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 03.10.88; página 4. 
03. Augusto, Sérgio; Purgatório da Biblioteca Nacional no Rio; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: 

Mais!; 2 ilus.; São Paulo, SP; 09.07.95; página 5 – 9. 
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04. Barros, André Luiz; Biblioteca Nacional expõe Documentos Raros Sobre o Brasil (350 Peças: Memó-

ria); Valor; Jornal; Diário; Ano 1; N. 157; Seção: Eu & Cultura; 1 ilus.; São Paulo, SP; 13.12.2000; página D 11. 

05. Darnton, Robert; Inferno da Biblioteca Nacional em Paris; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: 
Mais!; 3 ilus.; São Paulo, SP; 09.07.95; capa do caderno (manchete), páginas 5 – 4 e 5 – 5. 

06. Durão, Mariana Saavedra; US$ 200 Milhões por Ano de Prejuízo com a Pirataria de Livros (Cultura da 

Xeroteca); Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Gazeta do Rio; Ano II; N. 386; Rio de Janeiro, RJ; 06-08.08.99; primeira pá-
gina (manchete) e 3. 

07. Garcia, Maria Amalia; Una Riqueza Bibliográfica Detrás de la Tranquera (Obras Raras: Dos Talas, Ar-

gentina); La Nacion; Jornal; Diário; Caderno: Countries y Barrios Privados; 3 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 32.01.99; 
capa do caderno e página 11. 

08. Gazeta Mercantil; Redação; Projeto prevê a Preservação da Memória Diplomática do País (Coleção de 

Obras Raras, Palácio Itamaraty); Jornal; Diário; Seção: Estilo; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 03.08.98; página 4. 
09. Jornal da USP; Sibi lança Livro Sobre Obras Raras; Jornal; Semanário; Ano XV; N. 526; Seção: Coope-

ração; São Paulo, SP; 16-22.10.2000; página 3. 
10. Jornal do Brasil; Redação; Biblioteca protesta Contra Furtos (Biblioteca Central da Universidade Fede-

ral de Pernambuco); Diário; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 25.10.89; página 12. 

11. Jornal do Brasil; Redação; Cidade perde suas Grandes Bibliotecas Particulares; Diário; Seção: Cidade; 
1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.06.76; página 18. 

12. Jornal do Brasil; Redação; Entregues às Traças (Livros Raros da UFRJ & Deterioração); Diário; Ano 

CX; N. 11; Caderno: Cidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 19.04.2000; página 21. 
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nários); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Cidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 07.02.92; página 6. 
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Seção: Especial; 1 ilus.; Curitiba, PR; 18.06.98; página 36. 

15. Molho, Deborah; The Dictionary Catalogue 2000 (The Dictionary Store: 100 Fields); Lexicoteca Comer-

cial; XII + 128 p.; 81 seções; 7.455 dicionários; 28 x 21,5 cm; br.; 3a Ed.; French & European Publications; New York, 
NY; 2000; páginas 51 a 63. 

16. Neves, Tânia; Aventuras na Caça ao Livro (Obras Raras); O Globo; Jornal; Diário; Caderno: Segundo;  

3 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 30.10.88; página 2. 
17. O Globo; Redação; Doyle Vende Biblioteca para Museu; Jornal; Diário; Caderno: Ipanema; 1 ilus.; Rio 

de Janeiro, RJ; 09.06.86; página 20. 
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20. Silva, Beatriz Coelho; Biblioteca Nacional restaura Obras Raras (Livro de 1577, Mapas & Fotos na Ex-

posição); O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.946; Seção: Cultura; 1 ilus.; São Paulo, SP; 04.06.2000; 
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21. Tribuna da Imprensa; Redação; Livros Raros da UFRJ estão sem Conservação; Jornal; Diário; Ano LI; 

N. 15.340; Seção: Nacional; Rio de Janeiro, RJ; 19.04.2000; página 5. 
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Jornal; Diário; 1 ilus.; Niterói, RJ; 06 e 07.02.2000; página 7. 

23. Velasco, Irene H.; Un Tesoro de Papel Oculto en Cambridge (Biblioteca Parker: 650 Manuscritos, 2.500 

Livros. História do Inglês); El Mundo; Tabloide; Diário; Ano XII; N. 4.003; Seção: Cultura; 1 ilus.; Madrid; Espanha; 
12.11.2000; página 60. 

24. Xavier, Valêncio; A Memória do Mundo: Vida e Morte anunciada do Livro (Coleções de Obras Raras); 

Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Caderno: G; 10 ilus.; Curitiba, PR; 23.08.98; capa do caderno e página 5. 
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B I B L I O T E C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biblioteca (Grego: biblion, livro; e thèke, compartimento) é o móvel, edi-

fício, sala ou lugar onde se guardam grandes coleções de livros ou documentos escritos dispostos 

ordenadamente segundo a ciência da Bibliotecologia, com a finalidade de estudo, leitura e consul-

ta, seja pessoal, restrita aos técnicos ou do público. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo biblioteca provém do idioma Francês, bibliothèque, derivado do 

idioma Latim, bibliotheca, ―local no qual se guardam livros; livraria (como coletivo)‖, e este do 

idioma Grego, bibliothêké, ―caixa de guarda de livros; local de guarda de livros; depósito ou pré-

dio de guarda de livros‖, composto por biblion, ―papel de escrever; carta; lousa; livro‖, e theke, 

―caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda‖. Apareceu em 1536. 

Sinonimologia: 01.  Banco de dados. 02.  Coleção de livros. 03.  Lar cultural de alunos.  

04.  Almoxarifado do mentalsoma. 05.  Memória da Humanidade. 06.  Bibliotáfio. 07.  Bibliobus; 

livraria; navio-biblioteca. 08.  Palácio do conhecimento; supershopping de livros. 09.  Holoteca. 

10. Índice da civilização. 

Neologia. As 3 expressões compostas biblioteca aquisitiva pessoal, biblioteca executiva 

privativa e biblioteca distributiva pública são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade inútil ao analfabeto. 2.  Apedeutismo. 3.  Coleção de armas. 

4.  Holoteca. 

Estrangeirismologia: a Internet; o Administrarium; o Mentalsomarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição multifacética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Existem 

bibliotecas bibliotas. Multipliquemos as bibliotecas. 

Citaciologia. Eis a máxima secular exprimindo a razão de ser da biblioteca ou holoteca: 

– Non in solo pane vivit homo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; o holopensene pessoal da bibliofilia otimizador da leitura; a auto-

pensenização erudita. 

 

Fatologia: os livros e as leituras; os registros pessoais; a Bibliomática. 

 

Parafatologia: a manutenção da fôrma holopensênica pró-leitura dos usuários das bi-

bliotecas; os amparadores extrafísicos acessados nas bibliotecas; a função amparadora da cons-

ciex-autora cosmoética; a colheita intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bibliotecário experiente–bibliófilo pesquisador. 

Principiologia: o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas. 

Codigologia: os códigos de identificação dos livros na biblioteca. 

Teoriologia: a teoria e a prática dos tratados sobre Biblioteconomia. 

Tecnologia: a Bibliotecnologia. 

Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4762 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das leituras úteis. 

Binomiologia: o binômio biblioteca pessoal–biblioteca pública. 

Polinomiologia: o polinômio empilhar-classificar-catalogar-conservar. 

Antagonismologia: o antagonismo enriquecer a biblioteca / avolumar a biblioteca. 

Paradoxologia. Importa salientar o paradoxo sendo criado pela nova biblioteca de Ale-

xandria, no Egito, local gigantesco com todos os recursos mais modernos para abrigar milhões de 

artefatos do saber, regido por leis censurando severamente os livros (Ano-base: 2000). 

Politicologia: a política da educação; a bibliocracia; a lucidocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a leiturofilia; a intelectofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a Holoteca; a ciberteca; a videoteca; a lexicoteca; a enciclo-

teca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holotecologia; a Leiturologia; a Infoco-

municologia; a Inventariologia; a Bibliologia; a Bibliometria; a Lexicologia; a Pesquisologia;  

a Didactologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliothecarius; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo 

sapiens bibliologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

sapientior; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biblioteca aquisitiva pessoal = aquela constituída e mantida pelo leitor 

ou leitora; biblioteca executiva privativa = aquela pertencente a determinada coletividade, bairro, 

escola, academia, estabelecimento técnico; biblioteca distributiva pública = aquela de natureza 

distrital, municipal, estadual ou nacional, aberta a múltiplas atividades, por exemplo, clube de lei-

tores, discoteca, livraria, exposições. 
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Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura erudita da pessoa lida. 

Diminutivos. Eis os diminutivos para biblioteca: biblioteca pequena; bibliotécula; livra-

riazinha. 

Autoterapia. A minibiblioteca substitui com eficácia a megadrogaria em qualquer holo-

pensene doméstico. CD-ROMs, livros, dicionários e artefatos do saber são medicamentos insubs-

tituíveis na remissão dos males gerados pelo esforço da evolução. A cognição cosmoética é a Au-

toterapia definitiva. 

Coletivo. O termo biblioteca designa nos Dicionários: ―coleção de livros, dispostos or-

denadamente; coleção de obras de algum autor; coleção de obras sobre assuntos determinados‖. 

Simbologia. A biblioteca, através dos séculos, vem sendo o símbolo da reserva de saber, 

como tesouro disponível ou a síntese do conhecimento intelectual resguardado. 

Inautenticidade. Há o aspecto de inautenticidade indiscutível em certas bibliotecas par-

ticulares destinadas tão somente a compor a decoração interna, nas quais prevalecem as lombadas 

uniformes de livros encadernados em cores específicas, de acordo ou combinando com o recheio 

decorativo do ambiente. 

Surpreendência. Há cidades modernas onde a biblioteca de acervo mais rico é a coleção 

de milhares de livros com os dossiês (relatórios, indiciamentos) dos criminosos do fórum local.  

No lugar onde escasseiam os livros capazes de aprofundar a alfabetização, o conhecimento  

e a cultura, os livros das imaturidades e ilegalidades dos delinquentes tomam conta. 

Upgrade. A tendência da biblioteca pública é se transformar em holoteca. 

Holopensenologia. A biblioteca pessoal é ajuntamento de artefatos do saber, mas tam-

bém acumulação de energias conscienciais (ECs) influindo sobre o holopensene da conscin. 

Companhias. Quem deseja ter boas companhias energéticas não pode esquecer de quali-

ficar também o nível médio dos livros ou fontes para leitura e pesquisa conservados consigo. 

Questão. Qual amparador extrafísico vai frequentar a casa abrigando tão só a rica, vasta 

e antiga biblioteca específica sobre o belicismo? 

 

Teste. A biblioteca – infoteca ou holoteca – é o primeiro e o último laboratório para tes-

tar a hipótese de pesquisa, objetivando inicialmente duas realidades integradas, nesta ordem crono-

lógica: 

1.  Passado. O passado do assunto: primeiro laboratório. 

2.  Futuro. O futuro dos achados: último laboratório. 

 

Programa. Todo projeto ou programa destinado a incentivar a expansão do uso de li-

vros, CD-ROMs, artefatos do saber ou de bibliotecas, deve ser estimulado e apoiado racionalmen-

te na Socin, ainda patológica. 

Campanha. A campanha assistencial, mentalsomática e pública mais simpática e mere-

cedora de todos os aplausos e participação é a da doação, recolhimento e distribuição de livros 

usados para bibliotecas. 

 

Estatísticas. Eis as 5 maiores bibliotecas do planeta, em abril de 2000: 

1.  Biblioteca do Congresso: Washington, EUA; 23 milhões de volumes. 

2.  Biblioteca Nacional da China: Pequim; 16 milhões. 

3.  Biblioteca Nacional do Canadá: Ottawa; 14,5 milhões. 

4.  Biblioteca Alemã: Frankfurt; 14,4 milhões. 

5.  Biblioteca Britânica: Londres; 13 milhões. 

 

Fanatismo. Na realidade, a biblioteca pode ser constituída por 1 só livro. Os fanáticos 

religiosos consideram a Bíblia, em si mesma, a biblioteca. 

Leitura. De acordo com a Experimentologia, a experiência cultural recomenda à conscin 

lúcida jamais manter nenhum livro sequer, na biblioteca, sem ter sido lido. Pelo menos  a introdu-

ção e o prefácio devem ser consultados. 
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Pedagogologia. Mediante a Intrafisicologia, eis 7 temas pedagógicos sempre vivos quanto 

às bibliotecas modernas em qualquer parte da Socin, listados em ordem de relevância cronoló-

gica: 

1.  Abertura. Abertura de novas bibliotecas, ou seja: patrocinar o recrutamento de novas 

consciências em aprendizado incessante no âmbito dos processos da Pedagogia. 

2.  Informática. Informatização das bibliotecas tendo em vista a Internet ou a maior rede 

de comunicabilidade entre as pessoas. 

3.  Manutenção. Manutenção técnica, em alto nível, da biblioteca e dos bancos de dados. 

4.  Memória. Memória de alguma nação (documentos, textos, história, mapas – memória 

cartográfica –, ilustrações – memória gráfica) inserida em biblioteca oficial, com preservação do 

patrimônio. 

5.  Onipresença. Navio-biblioteca em funcionamento daqui para ali, de porto em porto, 

divulgando a onipresença dos artefatos funcionais do saber. As biciclotecas. 

6.  Reciclagens. Reforma e reconstrução das bibliotecas em constantes reciclagens. 

7.  Exposição. Reunião do acervo cada vez maior e atualizado dentro do mesmo espaço 

físico, com agilização das consultas, nesta época de megastores de livros (Amazon; Livrarias Vir-

tuais) e CD-ROMs. 

 

Biblioteconomia. No âmbito da Paratecnologia, e segundo a Biblioteconomia, a biblio-

teca tem várias finalidades, notadamente estas 3: 

1.  Conservação. Conservar para a posteridade os documentos escritos a fim de garantir  

a continuidade do progresso cultural ou mentalsomático. 

2.  Consulta. Permitir a consulta científica. 

3.  Antirrobéxis. Estimular a curiosidade intelectual, especialmente da massa humana 

impensante, ou o combate franco à robotização existencial (robéxis). 

 

Renovação. Do ponto de vista da Psicossomatologia, toda recéxis exige passos pondera-

dos, mas ousados. A renovação, não raro, é sinônimo de ousadia. 

Repetição. O ano de vida intrafísica de repetição ainda é ano de consolidação de con-

quistas, em patamar incapaz de permitir galgar novo degrau. Portanto, a ousadia exige paciência 

para consolidar os frutos das renovações objetivadas. A biblioteca renova vidas através da paciên-

cia, concentração mental, atenção fixada e memória. 

Recin. Pelos princípios da Recexologia, há consciexes sofrendo de melex pois, quando 

na vida humana, construíram a biblioteca sem ler os livros. Os artefatos do saber são instrumentos 

preciosos para a reciclagem intraconsciencial. 

Polemicologia. Na área da Somatologia, o holopensene da Mentalsomática da biblioteca 

exige concentração e atenção dos frequentadores ou leitores e leitoras, criando polêmicas quanto 

à apresentação ou ao visual pessoal das conscins, ocorrendo a proibição de estagiários  trabalhan-

do de boné e bermuda, a fim de manter o estilo mais sóbrio e adequado, no sentido de evitar 

aborrecimentos aos próprios estagiários. 

Estilisticologia. O estilo despojado ou superdescontraído de vestir, a rigor, de fato nem 

sempre combina bem com a seriedade do estudo mentalsomático e faz o frequentador da bibliote-

ca pensar em outras direções ou se abstrair. O holopensene especializado é melhor, por ser mais 

enriquecedor, se comparado ao generalizado. 

Estagiários. Há estagiários(as) em bibliotecas vestindo camisetas coloridas, calças caí-

das, shorts, bermudas, minissaias, blusas excessivamente decotadas e bonés, com o máximo da 

descontração ou irreverência como se estivessem na praia, no campo, no estádio esportivo ou no 

piquenique. 

Empresas. Há empresas modernas, por exemplo, Internet (webdesign) e publicidade, 

permitindo e fornecendo aval ao funcionário para compor e personalizar o próprio espaço acon-

chegante (Proxêmica) segundo o próprio bom gosto. Muitos levam até animais para o ambiente 

de trabalho. 
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Discernimento. Deve haver, racionalmente, bom senso na ―decoração‖ para não destoar 

do visual adotado pela empresa, não atrapalhar a vida dos outros colegas, nem criar problemas 

com o responsável pela limpeza. Urge determinar o limite ideal desses toques pessoais. 

Braille. Há sempre a falta crônica de livros em Braille nas bibliotecas por toda parte. 

Compor livros em Braille para os deficientes visuais é, portanto, valiosa assistência intercons-

ciencial. 

 

Correlacionologia. Além dos assuntos abordados neste verbete, eis 35 outros temas, lis-

tados em ordem alfabética, apresentando subsídios para o aprofundamento da cognição quanto  

à biblioteca nas vidas intrafísicas: 

01. Abertismo mentalsomático. 

02. Acervo científico. 

03. Acumulação científica. 

04. Almoxarifado da consciência. 

05. Amplitude autopensênica. 

06. Análise crítica. 

07. Anticomania. 

08. Aparelhagens. 

09. Arquivologia. 

10. Artefatos do saber. 

11. Bibliografia. 

12. Bibliometria. 

13. Biblioteconomia. 

14. Catálise mentalsomática. 

15. Cosmograma. 

16. Cultura. 

17. Didática. 

18. Educação. 

19. Erudição. 

20. Fichamento. 

21. Fome de saber. 

22. Formação cultural. 

23. Generalismo. 

24. Gestação consciencial. 

25. Hemeroteca. 

26. Holoteca. 

27. Informática. 

28. Instalações mentaissomáticas. 

29. Lexicoteca. 

30. Livraria. 

31. Lixo mental. 

32. Ordenação. 

33. Poliglotismo. 

34. Seção científica. 

35. Seção filosófica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a biblioteca, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

07.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

A  BIBLIOTECA  PESSOAL  É  O  GRANDE  CARTÃO  DE  VI-  
SITA  INTELECTUAL  OU  MENTALSOMÁTICO  DA  CONSCIN:   
O  LOCAL  ONDE  VOCÊ  APRENDE  SOBRE  AS  PESSOAS,   
EM  GERAL,  E  AS  PESSOAS  APRENDEM  SOBRE  VOCÊ. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem biblioteca própria? Sobre qual especialida-

de? Com quantos volumes? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01. A Cidade; Redação; Biblioteca da Unipar tem Livros Raros de Arquitetura; Jornal; Semanário; Ano VI; 

N. 1.461; Seção: Mais Saber; 1 foto; Cascavel, PR; 17.06.01; página 25. 

02. Alves, Delani; Histórias que fazem uma Biblioteca (Ambiente parece Imaginário, mas faz Parte de Esco-

la); O Estado do Paraná; Jornal; Diário; N. 22; Suplemento; Ler & Aprender; 1 foto; Curitiba, PR; 22.04.01; página 10. 

03. Ardis; Susan B.; Org.; Library Without Walls: Plug in and Go (True Eletronic Library); Antologia; VIII 

+ 216 p.; 10 caps.; ilus.; 4 refs.; 23 x 15 cm; br.; Special Libraries Association; Washington, DC; EUA; 1994; páginas 119 
a 124. 

04. Ash, Russel, & Lake, Brian; Bizarre Books; 224 p.; 16 caps.; 79 fotos; glos. 1.200 títulos bizarros de 

livros; 220 nomes bizarros de autores; alf.; 18 x 13,5 cm; br.; Ed. rev. e aum.; Pavilion; Londres; 1998; páginas 74 a 80. 
05. A Tarde; Redação; Biblioteca em Porto Seguro tem 8 Mil Títulos (Doações & Biblioteca Pública de Ini-

ciativa Privada); Jornal; Diário; Ano 87; N. 29.667; Caderno: Municípios; 1 ilus.; Salvador, BA; 29.06.2000; capa do ca-

derno. 
06. Barroso, Maria Alice; A Biblioteca Pública na Educação do Adulto; pref. Terezinha Saraiva; XX + 82  

p.; 7 caps.; 35 refs.; 4 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Editora Expressão e Cultura; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 9 a 18. 

07. Bezerra, Valbene; Recantos de Leitura (Goiânia: 1,1 Milhão de Habitantes & Apenas 4 Bibliotecas Públi-
cas); O Popular; Jornal; Diário; Ano LXII; N. 17.195; Caderno: 2; 3 ilus.; Goiânia, GO; 25.01.01; capa do caderno (man-

chete). 

08. Borio, Deborah Marcott; Uma Personalidade Descrita nas Várias Pilhas, Caixas e Prateleiras (Bibliote-
ca Particular: Lugar Onde os Outros aprendem Sobre Você); Valor; Jornal; Diário; Ano 1; N. 148; Seção: Interiores;        

1 ilus.; São Paulo, SP; 30.11.2000; página D 6. 

09. Brasil Junior, Pedro; Biblioteca de São José já atende Iniciantes à Numismática; O Estado do Paraná; 

Jornal; Diário; Ano 50; N. 15.132; Caderno: Especial; Seção: Jornal do Colecionador; 2 fotos; Curitiba, PR; 15.07.01; 

página 6. 

10. Brunet, Rosa; & Manadé, Maria; Como Organizar Una Biblioteca; 166 p.; 9 caps.; 102 ilus.; 29 refs.; 21 
x 14,5 cm; br.; Ediciones CEAC; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 61 a 68. 

11. Campelo, Bernadete Santos; Biblioteca e Acesso à Informação; Estado de Minas; Jornal; Diário; Seção: 

Opinião; 1 ilus.; Belo Horizonte, MG; 10.06.98; página 9. 
12. Campetti Sobrinho, Geraldo; Biblioteca Espírita: Princípios e Técnicas de Organização e Funcionamento; 

104 p.; 14 caps.; 47 enus.; 10 ilus.; 4 tabs; 20 refs.; alf.; 22,5 x 16 cm; br.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 11  

a 21, 72 e 73. 
13. Campos, Sibila; La Biblioteca Nacional, en Crisis de Crecimiento (Superlotação de Leitores); Clarín; 

Tabloide; Diário; Ano LIV; N. 19.159; Seção: Información General; estatísticas; 2 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 31.05.99; 
primeira página (chamada) e página dupla central (espelho). 
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14. Canal, Silvana; Prédio Histórico vai Abrigar Biblioteca; A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diário; Ano 13; 

N. 3.829; Caderno: 2; 1 foto; Foz do Iguaçu, PR; 15.06.01; capa do caderno (manchete). 

15. Carvalho, Marta Maria Chagas de; & Vidal, Diana Gonçalves; orgs.; Biblioteca e Formação Docente: 

Percursos de Leitura (1902-1935); Antologia; 92 p.; 4 fotos.; 1 tab.; 67 refs.; 21 x 14 cm; br.; Autêntica Editora / FINEP; 

Belo Horizonte, MG; São Paulo, SP; 2000; páginas 11 a 36. 

16. Clarín; Redação; El Libro del Milenio de Clarín, en la Biblioteca Nacional; Tabloide; Diário; Ano LV; 
N. 19.344; Seção: Información General; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 02.12.99; página 47. 

17. Clarín; Redação; Primera Olimpíada Nacional de Lectura; Tabloide; Diário; Ano LV; N. 19.537; Cader-

no: Suplemento Especial; Buenos Aires; Argentina; 15.06.2000; página 4. 
18. Commisso, Sandra; Va Más Gente a las Bibliotecas; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LV; N. 19.380; Se-

ção: Cultura; Buenos Aires; Argentina; 09.01.2000; página 49. 

19. Cornwell, Rupert; Biblioteca nos EUA recebe 1 Artigo a Cada 6 Segundos (Biblioteca do Congresso, 
Washington, DC, 100 Milhões de Itens ou Artefatos do Saber); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Mundo;  

1 enu.; 1 ilus.; São Paulo, SP; 16.06.91; página 2 – 2. 
20. Correio Braziliense; Redação; Biblioteca amplia Interesse de Alunos; Jornal; Diário; Seção: Lição de 

Mestre; 1 ilus.; Brasília, DF; 18.06.99; página 11. 

21. Correio Braziliense; Redação; Taguatinga: Biblioteca tem Nova Impressora (Máquina Imprime em 
Braile com Sons dos Comandos e do Texto); Jornal; Diário; N. 13.571; Seção: Pelas Cidades; Brasília, DF; 14.07.2000; 

página 2. 

22. Correio do Estado; Redação; Biblioteca Nacional expõe Obras de Cervantes; Jornal; Diário; Ano 47;   
N. 14.159; Caderno: B; 1 ilus.; Campo Grande, MS; 12.07.2000; primeira página (chamada) e 5 do caderno. 

23. Costa, Américo de Oliveira; A Biblioteca e seus Habitantes; rev. Eloísa Helena Riani & Norimar Judice; 

436 p.; 45 caps.; ono.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. rev. e aum.; Achiamé & Fundação José Augusto; Rio de Janeiro, RJ; 1982; 
páginas 11 a 31. 

24. Costa, Érida; A Biblioteca chega à Sua Casa (Biblioteca Circulante: Consultores a Domicílio); O Flumi-

nense; Jornal; Diário; Ano 123; N. 35.807; 1 ilus.; Niterói, RJ; 14-15.05.2000; página 8. 
25. Darton, Robert; O Poder das Bibliotecas; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 81;  

N. 26.310; 3 ilus.; São Paulo, SP; 15.04.01; capa do caderno (chamada) e páginas 5 a 7. 

26. Diário de S. José; Redação; Biblioteca faz Aniversário e ganha Reforma; Jornal; Diário; Ano X; N. 1.898; 
Caderno: Cidade; São José dos Campos, SP; 26.05.2000; página 5. 

27. Diário de S. José; Redação; Projeto regulamenta Reprodução de Documento na Biblioteca Municipal; 

Jornal; Diário; Ano X; N. 1.886; Seção: Cidade; 1 foto; São José dos Campos, SP; 12.05.2000; página 4. 
28. Debértolis, Karen; Bibliotecas oferecem Boas Opções de Lazer nas Férias; Gazeta do Povo; Jornal; Diá-

rio; Ano 81; N. 25.648; Seção: Estadual; 2 ilus.; Curitiba, PR; 09.01.2000; página 20. 

29. Diefendorf, Elizabeth; Editora; The New York Public Library’s Books of the Century; VIII + 232 p.; 13 
ilus.; 175 refs.; 19,5 x 13 cm; enc.; sob.; Oxford University Press; New York, NY; 1996; páginas 34 a 45. 

30. Dougherty, Richard M.; A Revolução Informática nas Bibliotecas; O Correio da Unesco; Revista; Men-

sário; Ano 13; N. 4; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Abril, 1985; páginas 26 e 27. 
31. Dovkants, Keith; Bookshop that’s Keen to start a New Chapter (Foyles, London); Evening Standard; Ta-

bloide; Diário; 3 ilus.; Londres; Inglaterra; 21.09.99; página 21. 

32. Duart, Solange; Campanha vai Doar Livros Usados para Biblioteca (Rio de Janeiro); O Globo; Jornal; 
Diário; Ano LXXV; N. 24.347; Rio de Janeiro, RJ; 27.04.2000; página 16. 

33. Elen, Géssica; Biblioteca Pública precisa de Recursos para Informatização; Gazeta do Povo; Jornal; 

Diário; Ano 82; N. 25.931; Caderno: Curitiba; Seção: Serviço; Curitiba, PR; 18.10.2000; página 5. 
34. Extra; Redação; Livros Mais Perto de Casa (Bibliotecas Volantes nas Comunidades); Jornal; Diário; Ano 

III; N. 785; Seção: A Semana; endereços; 1 enu.; Rio de Janeiro, RJ; 28.05.2000; página 2. 

35. Falcone, Monica; Vaticano informatiza Biblioteca; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: História; 
2 ilus.; São Paulo, SP; 26.04.94; página 1. 

36. Faria, L. M.; Biblioteca de Alexandria: Dois Mil Anos Depois (SIC); Reportagem; Expresso; Jornal; 

Semanário; N. 1.489; Caderno: Revista; 1 fichário; 8 fotos; 1 ilus.; Lisboa; Portugal; 12.05.01; páginas 48 a 53. 
37. Fernandes, José Carlos; O Futuro Não Pode Esperar; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 

82; N. 25.781; Caderno: Caderno G; Seção: Legislação; 3 fotos; 1 gráf.; Curitiba, PR; 21.05.2000; página 6. 

38. Fernandes, José Carlos; Um Novo Mapa para as Bibliotecas (Criação / Ampliação de Mais 600 Bibliote-
cas / Salas de Leitura; Curitiba tem 70 Bibliotecas); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.781; Caderno:  

G; 2 enus.; 3 ilus.; Curitiba, PR; 21.05.2000; página 6. 

39. Ferraz, Wanda; A Biblioteca; 260 p.; 2 partes; 31 caps.; 34 enus.; 41 modelos de fichas; glos. 63 termos; 
38 refs.; 5 apênds.; alf.; 23 x 15,5 cm; br.; 4a Ed. rev. e aum.; Livraria Freitas Bastos; Rio de Janeiro, RJ; 1957; páginas 

42 e 43. 

40. Folha de S. Paulo; Redação; A Biblioteca Portátil; Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.939; Caderno: Mais!;  
N. 426; Seção: e – livros; 4 enus; 3 ilus.; São Paulo, SP; 09.04.2000; páginas 8 e 9. 

41. Folha de S. Paulo; Redação; Além dos Livros; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 81; N. 26.310; Seção: 

Opinião; São Paulo, SP; 15.04.01; página A – 2. 
42. Folha de S. Paulo; Redação; Projeto beneficia 67 Mil Crianças e Jovens (Projeto Biblioteca Viva & Jo-

vens Mediadores de Leitura: 274 Bibliotecas Vivas em 12 Cidades); Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.996; Caderno: Coti-

diano; Seção: Dá Para Resolver; 1 ilus.; São Paulo, SP; 05.06.2000; página C 6. 
43. Folha de S. Paulo; Redação; Projeto monta 93 Bibliotecas em Regiões Carentes (Projeto Biblioteca Vi-

va: 12 Cidades Brasileiras); Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 02.11.98; página 4 – 4. 
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44. Folha do Paraná; Redação; Pedreiro monta Biblioteca na Garagem (Aberta ao Público); Jornal; Diário; 

Seção: Geral; 1 ilus.; Londrina, PR; 23.12.99; página 6. 

45. Gama, Rinaldo; Biblioteca Nacional (15 Intelectuais escolhem 22 Melhores Livros do Brasil); Veja; Re-
vista; Semanário; Seção: Cultura; 8 ilus.; São Paulo, SP; 23.11.94; páginas 108 a 112. 

46. Gates, Jean Key; Como Usar Livros e Bibliotecas (Guide to use of Books and Libraries); trad. Edmond 

Jorge; 258 p.; 23 caps.; 20 x 13 cm; enc.; Editora Lidador; Rio de Janeiro, RJ; Novembro, 1972; páginas 89 a 103. 
47. Gazeta do Paraná; Redação; Biblioteca Programa Novos Filmes para Fevereiro (Biblioteca Pública do 

Paraná & Videoteca); Jornal; Diário; Ano X; N. 2.985; Seção: Cultura; 2 fotos; Cascavel, PR; 30.01.01; página 4. 

48. Gazeta do Paraná; Redação; Fotos de Cidades Históricas de Minas em Exposição na Biblioteca; Repor-
tagem; Jornal; Diário; Ano X; N. 3.045; Caderno: Gazeta Biss; 3 fotos; Cascavel, PR; 11.04.01; capa do caderno (man-

chete). 

49. Gazeta do Paraná; Redação; Jornais contribuem com Bibliotecas (Valorização das Bibliotecas Escolares 
& Criação de Hemerotecas: Recortes Diários); Jornal; Diário; Ano IX; N. 2.819; Seção: Cidades; Cascavel, PR; 19.07.2000; 

página 6. 
50. Gazeta do Povo; Redação; A Nova Cara das Bibliotecas; Jornal; Diário; Caderno: G; Seção: Informação; 

1 ilus.; Curitiba, PR; 21.05.2000; capa do caderno. 

51. Gazeta do Povo; Redação; Biblioteca tem Presença Recorde (Biblioteca Pública do Paraná); Jornal; Diá-
rio; Caderno: G; Curitiba, PR; 08.05.98; página 5. 

52. Gazeta do Povo; Redação; Menores de 16 com Acesso Restrito na Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro); 

Reportagem; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.904; Caderno: Brasil; Seção: Educação; Curitiba, PR; 21.09.2000; página 20. 
53. Gazeta do Povo; Redação; Polêmica na Biblioteca Pública (Curitiba: Estagiários impedidos de Trabalhar 

de Boné & Bermuda); Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.757; Seção: Curitiba; Curitiba, PR; 27.04.2000; página 4. 

54. Germiniani, Clotilde de Lourdes Branco; A Propósito de Bibliotecas (Tour pelas Bibliotecas de Paris); 
Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Curitiba, PR; 16.11.99; página 6. 

55. Gociol, Judith; “Las Bibliotecas de América Latina sobreviven sin Apoyo”; Clarín; Tabloide; Diário; 

Ano LV; N. 19.489; Seção: Información General; 1 foto; Buenos Aires; Argentina; página 44. 
56. Gociol, Judith; Las Bibliotecas Porteñas, en Busca de Más Lectores; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LVI; 

N. 19.622; Seção: Cultura; 1 foto; Buenos Aires; Argentina; 08.09.2000; página 47. 

57. Gociol, Judith; “Nos falta Presupuesto” (Biblioteca Nacional & Superlotação de Leitores); Clarín; Ta-
bloide; Diário; Ano LIV; N. 19.159; Seção: Información General; Buenos Aires; Argentina; 31.05.99; primeira página 

(chamada) e 29. 

58. Godoy, Omar; A Nova Cara das Bibliotecas (Ambiente de Leitura & Atração do Público); Gazeta do Po-
vo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.781; Caderno: G; 1 ilus.; Curitiba, PR; 21.05.2000; capa do caderno. 

59. Gondin, Abnor; Bibliotecas provocam Doenças Alérgicas (Com o Uso Abusivo de Agentes Químicos); 

Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 22.07.96; página 3 – 3. 
60. Horta, Lúcio; Biblioteca promove “Semana do Perdão” (Devolução de Livros Emprestados); Folha do 

Paraná; Jornal; Diário; Seção: Cidades; 1 ilus.; Londrina, PR; Brasil; 16.07.98; página 4. 

61. Jacot, Martine; Bibliotecas de Rua para Combater a Miséria (O Risco de Chocar os Menos Favorecidos);  
O Correio da Unesco; Revista; Mensário; Ano 27; N. 5; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Maio, 1999; página 34. 

62. Jansen, Roberta; Uerj compra a Biblioteca do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho (22 Mil Livros: R$ 350 

Mil); O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 122; N. 39.175; Seção: Cultura; São Paulo, SP; 19.01.01; página A 15. 
63. Jornal da UNIOESTE; Redação; Bibfoz; Reportagem; Mensário; Ano VII; N. 51; 20 fotos; Foz do Igua-

çu, PR; Março, 2001; página 20. 

64. Jornal da USP; Redação; Os Livros na Era da Digitalização; Semanário; Ano XV; N. 477; Seção: Uni-
versidade; 3 ilus.; São Paulo, SP; 21-27.06.99; página 4. 

65. Lajolo, Marisa; O Tesouro de Alexandria; Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 287; Caderno: Ideias;  

2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.01.01; primeira página (chamada) e capa do caderno. 
66. Leão, Izabel; Biblioteca Virtual: Uma Nova Realidade; Jornal da USP; Semanário; Ano XIII; N. 406; 

Seção: Universidade; 1 gráf.; 1 ilus; São Paulo, SP; 29.09-05.10.97; página 4. 

67. Leite, Zeca Corrêa; Biblioteca vive Crise de Best Sellers; Reportagem; Folha do Paraná; Diário; Ano 52; 
N. 15.071; 3 fotos; Londrina, PR; 18.02.01; página 20. 

68. Lisboa, João Luís; A Revitalização do Livro; Entrevista; Expresso; Jornal; Semanário; N. 1.485; Seção: 

Actual; Suplemento: Cartaz; 2 fotos; Lisboa; Portugal; 13.04.01; páginas 4 e 5. 
69. Lobato, Eliane; Biblioteca Circulante (490 Livros Raros: Extravio do Brasil à Rússia); Reportagem; Is-

toÉ; Revista; Semanário; N. 1.359; Seção: Cena Brasileira; 1 foto; São Paulo, SP; 18.10.95; página 48. 

70. Lopes, Denise; Biblioteca Nacional Digitalizada (Informatização, Internet); Jornal do Brasil; Diário; Ca-
derno: B; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 22.12.98; página 8. 

71. Lopes, Marcos Rogério; Condomínios recebem Livraria Itinerante (Bazar para Vender Livros em Condo-

mínio); O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 39.135; Caderno: Imóveis; 1 ilus.; São Paulo, SP; 10.12.2000; 
capa do caderno (manchete). 

72. Maciel, Alba Costa; Planejamento de Bibliotecas: O Diagnóstico; 82 p.; 4 caps.; 2 entrevistas; 9 enus.;  

2 gráfs.; 3 ilus.; 10 tabs.; 25 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Editora da Universidade Federal Fluminense; Niterói, RJ; 
1997; página 17 a 30. 

73. Manchete; Redação; O Livro chega de Barco (Programa Nacional do Livro Didático); Revista; Semaná-

rio; Ano 48; N. 2.496; Seção: Brasil; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 19.02.2000; página 39. 
74. Manguel, Alberto; A Biblioteca de Borges (Jorge Luis Borges: 1899–1986); Folha de S. Paulo; Jornal; 

Diário; Caderno: Mais!; 1 ilus.; São Paulo, SP; 01.08.99; página 5 – 3. 
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75. Maria, Cleusa; Bibliotecas dos Intelectuais do Rio se dispersam (Historiadores, Políticos); Jornal do Bra-

sil; Diário; Seção: Cidade; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 31.01.92; página 6. 

76. Marques, Jairo; Escola monta Biblioteca Dentro de Banheiro (Goiânia, Goiás, Brasil); Folha de S. Pau-
lo; Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; 1 ilus.; São Paulo, SP; 19.06.99; página 3 – 5. 

77. Martins, Fernando; Quase Meio Século Depois, Livro é devolvido à Biblioteca (―Manual Teorico-Practi-

co del Hormigon‖, Tomo II, Argentina); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.833; Seção: Curitiba; 1 ilus.; 
Curitiba, PR; 12.07.2000; primeira página (chamada) e 5. 

78. Martins, Joseane; Primeira Bibliotecária é Símbolo para a Classe; O Estado do Paraná; Jornal; Diário; 

Ano 49; N. 14.716; Seção: Cidades; 2 ilus.; Curitiba, PR; 12.03.2000; página 10. 
79. Martins, Wilson; Bibliotecas (Índice das Civilizações); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.363; 

Seção: Prosa & Verso; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 13.05.2000; página 4. 

80. Milanesi, Luis; A Casa da Invenção: Biblioteca Centro de Cultura; revisor Geraldo Gerson de Souza; 
272  p.; 11 caps.; 20,5 x 15 cm; br.; 3a Ed. rev. e aum.; Ateliê Editorial; São Caetano do Sul, SP; 1997; páginas 115 a 157. 

81. Milanesi, Luiz; Ordenar para Desordenar: Centros de Cultura e Bibliotecas Públicas; 262 p.; 6 caps.; 
1 enu.; 2 tabs.; 46 refs.; Brasiliense; São Paulo, SP; 1986; páginas 65 a 127. 

82. Mitre, Oscar Sbarra; Réplica de la Biblioteca Nacional; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LV; N. 19.251; 

Seção: Opinión; Buenos Aires; Argentina; 31.08.99; página 12. 
83. Moióli, Julia; & Naime, Laura de Carvalho; Sibi subutiliza Sistema de Automação (Funcionamento das 

Bibliotecas); Reportagem; Jornal do Campus; Quinzenário; Ano 18; N. 221; 1 ilus.; São Paulo, SP; 31.03-13.04.2000; 

página 3. 
84. Montenegro, Érica; Diversão a Custo Zero (Nove Bibliotecas da Grande Brasília Abertas ao Público); 

Correio Braziliense; Jornal; Diário; N. 13.758; Seção: Guia; 9 enus.; 2 ilus.; Brasília, DF; 18.01.01; página 10. 

85. Moraes, Lourdes de Souza; A Biblioteca do Futuro (Informática & Prospectiva); Folha de S. Paulo; Jor-
nal; Diário; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 29.12.97; página 3 – 2. 

86. Moreira, Cal; Um Garimpo de Livro Velho; Reportagem; Diário de S. José; Jornal; Diário; Ano XI;  

N. 1.900; Caderno: Diário 2; 1 foto; São José dos Campos, SP; 28.05.2000; capa do caderno (manchete). 
87. Niskier, Arnaldo; Biblioteca Virtual (Website & Idioma Português no Mundo); O Fluminense; Jornal; Di-

ário; Ano 122; N. 35.793; Seção: Opinião; Niterói, RJ; 28.04.2000; página 2. 

88. Nogueira, Danielle; Biblioteca Virtual.br; Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 6; Seção: Ciência; Rio 
de Janeiro, RJ; 14.04.2000; página 12. 

89. Nunes, Lucinéia; O Livro Caçula da Bilioteca de José Mindlin; Reportagem; O Estado de S. Paulo; Jor-

nal; Diário; Ano 121; N. 39.132; Caderno: 2; Seção: Literatura; 2 ilus.; 1 foto; São Paulo, SP; 07.12.2000; primeira pági-
na (chamada) e D – 3. 

90. O Atibaiense; Redação; Biblioteca tem Livros em Braille (Biblioteca Pública Municipal: 42 Volumes pa-

ra Deficientes Visuais); Jornal; Ano 99; N. 7.001; Seção: Variedades; Atibaia, SP; Brasil; 17.06.2000; página A 8. 
91. O Dia; Redação; Manuscritos Raros em Biblioteca Comunitária; Reportagem; Jornal; Ano 50; N. 17.774; 

Seção: Educação & Vestibulares; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 13.02.01; página 18. 

92. O Globo; Redação; Língua Portuguesa ganhará Página na Internet (Biblioteca Virtual); Jornal; Diário; 
Ano LXXV; N. 24.334; Seção: O País; Rio de Janeiro, RJ; 14.04.2000; página 4. 

93. O Globo; Redação; No Labirinto da Biblioteca Nacional: O Risco de o Brasil Perder a Memória (Rio de 

Janeiro, Incêndio); Jornal; Diário; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 27.03.88; página 28. 
94. O Paraná; Redação; Biblioteca conta com Livros em Braile; Tabloide; Diário; Caderno: Educação; Su-

plemento; 2 fotos; 1 ilus.; Cascavel, PR; 14.06.01; capa do caderno (chamada) e página 5. 

95. O Paraná; Redação; Biblioteca ou Porta Disquetes?; Jornal; Diário; Ano XXV; N. 7.406; Caderno: Va-
riedades 2; Seção: Decoração; 5 ilus.; Cascavel, PR; 07.01.01; página 34. 

96. O Paraná; Redação; Biblioteca Encaminha Projeto; Jornal; Diário; Ano XXIII; N. 7.479; Seção: Varie-

dades; 1 foto; Cascavel, PR; 05.04.01; página 20. 
97. Ortiz, Jose María; La Mítica Biblioteca de Tombuctú desvela las Claves de la Penetración del Islam en 

España; ABC; Tabloide; Diário; Caderno: Cultura; 5 ilus.; 1 mapa; Madrid; Espanha; 23.01.2000; páginas 48 a 50. 

98. Paiva, Uilson; Biblioteca Mário de Andrade guarda Raridades; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Se-
ção: Cidades; 1 enu.; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 13.04.98; página C 5. 
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B I B L I O T E C A    D E    AL E X A N D R I A  
( P A R A - H I S T O R I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Biblioteca de Alexandria (295 a.e.c.–642 e.c.) foi a sede do maior  

e mais importante acervo intelectual, cultural e científico do Mundo Antigo, localizada na cidade 

homônima no delta do rio Nilo, norte do Egito, e representou marco fundamental na História do 

Conhecimento Humano. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra biblioteca provém do idioma Francês, bibliothèque, derivada do 

idioma Latim, bibliotheca, ―local no qual se guardam livros; livraria (como coletivo)‖, e esta do 

idioma Grego, bibliothêké, ―caixa de guarda de livros; local de guarda de livros; depósito ou pré-

dio de guarda de livros‖, composto por biblion, ―papel de escrever; carta; lousa; livro‖,  

e theke,―caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda‖. Apareceu em 1536. O vocábulo Ale-

xandria deriva do idioma Latim Alexander, e este do idioma Grego, Aléxandros, ―protetor do ho-

mem; defensor da espécie humana‖. O termo ganhou popularidade universal em função de Ale-

xandre Magno (356–323 a.e.c.), fundador de um dos maiores impérios da história da humanidade. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Biblioteca Real de Alexandria. 2.  Antiga Biblioteca de Alexandria. 

3.  Farol Intelectual do Mundo Antigo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo Alexandre: 

Alexânder; Alexandra; alexandriense; alexandrina; alexandrinada; alexandrinado; alexandri-

nar; alexandrinense; alexandrinismo; alexandrinista; alexandrinística; alexandrinístico; alexan-

drinite; alexandrinítico; alexandrino; alexandrismo; alexandrista, alexandristíca; alexandrístico; 

alexandrítico; alexandrolita. 

Antonimologia: 1.  Centro Cultural Moderno. 2.  Biblioteca Apostólica Vaticana. 

3.  Biblioteca Marciana. 4.  Biblioteca Bodleiana. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium Antigo; o Cognitarium; o Autopensenarium;  

a noesis da cognição planetária; a Ptolemaic Mouseion Academy; o nec plus ultra dos saberes;  

o primum Pesquisarium; a inexistência de backups impossibilitando o acesso ao megaacervo da 

Biblioteca de Alexandria; a Pinakes na condição de catálogo da grande biblioteca; a irreparable 

loss da Humanidade; o Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Cogniciologia Cosmovisiológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Bibliotecas 

marcam destinos. Existem bibliotecas enciclopédicas. 

Citaciologia: – Todas as religiões dogmáticas formais são falaciosas e nunca devem ser 

aceitas, em definitivo, por pessoas com autestima. Governar acorrentando a mente através do 

medo de punição em outro mundo é tão baixo quanto usar a força (Hipatia de Alexandria, 355– 

–415). 

Ortopensatologia: – “Biblioteca. Biblioteca: Medicina Mentalsomática”. ―A biblioteca 

é o maior centro de sessões parapsíquicas que existe. Ali ocorrem parafenômenos comunicati-

vos, muito além da psicofonia e da psicografia, através das leituras das páginas escritas dos li-

vros‖. ―Somente é contra a biblioteca quem é portador de distúrbio autocognitivo‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização mentalsomática; o holopensene gru-

pal da intelectualidade; o ato de pensenizar grande; a autopensenização polifásica; a retrofôrma 

holopensênica podendo predispor ou se antepor às pesquisas cognitivas; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os 
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grafopensenes; a grafopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o local da autopensenização carre-

gada no pen. 

 

Fatologia: a Biblioteca de Alexandria; a coleção de saberes da Antiguidade; o Templo 

das Musas; o Templo de Serápis; a maior casa editorial da Antiguidade; o lema ―adquirir 1 exem-

plar de cada manuscrito existente na face da Terra‖; a casa da intelecção; o conceptáculo pancog-

nitivo; o domínio cognitivo; a curiosidade pesquisística levando à cosmovisão da erudição; a poli-

matia; a genialidade; a intelectualidade; a aptidão pelo conhecimento; a hiperlucidez; o autodis-

cernimento grupal; a classificação da Gnosiologia; o almoxarifado da consciência na Antiguida-

de, sendo disponibilizado interpares; os milhares de rolos de papiro, verdadeiros catálogos histori-

ográficos; a inovação de copistas e escrivães ao reproduzirem os mais variados exemplares en-

contrados nos navios mercantes do porto de Alexandria; o domínio das fronteiras geopolíticas; os 

impérios geopolíticos multimilenares; o medo da perda do poder levando governantes a destruí-

rem manuscritos ímpares; a constante luta do Império Romano; a perseguição sangrenta ao paga-

nismo; as múltiplas tentativas de destruição da Biblioteca objetivando a manipulação e cercea-

mento do conhecimento; os diversos incêndios criminosos atrasando a evolução planetária; a tira-

nia dos faraós e imperadores inibindo sábios e intelectuais; a marca de excelência aplicada às pes-

quisas prioritárias; o autodidatismo grupal em prol do conhecimento humano; os círculos intelec-

tuais; a fome de saber; o banco de dados do conhecimento do mundo clássico; o poliglotismo;  

a escolha inteligente das companhias evolutivas; o cultivo da grupalidade intelectual; a autodispo-

nibilidade de compartilhar e distribuir a cognição; o entrelaçamento das ideias das mentes mais 

avançadas do Planeta na Antiguidade; a compulsão de conhecer e a cognição dirigida consolidan-

do a Biblioteca de Alexandria; a busca histórica da Humanidade pelo desvendamento dos mistéri-

os do incognoscível; o ponto de encontro de sábios de múltiplas culturas e etnias construindo 

acervo universal; o simbolismo histórico da Biblioteca Alexandrina (2002); o Holociclo; a Holo-

teca. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocognição ho-

lomnemônica, holobiográfica e holoparapsíquica; a paracognoscibilidade; a autorretrocognição; 

os registros na holomemória tornando fatos e parafatos cognoscíveis; as capacidades espontâneas 

pesquisísticas resultantes de retroesforços cognitivos; a autossustentabilidade da conexão com  

a paraprocedência; a ausência de segredos perante a multidimensionalidade; o testemunho extrafí-

sico dos atos conscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognitivo entre sábios veteranos e pesquisadores apren-

dizes; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinegismo intelecção–cognição–ousadia evolutiva;  

o sinergismo aptidão a conhecer–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo pesquisar-conser-

var-disseminar conhecimentos; o sinergismo Filosofia Helenística–Filosofia Egípcia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio do 

megafoco mentalsomático; o princípio de a autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém perder ninguém; o princí-

pio organizador dos saberes; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar;  

o princípio da acumulabilidade cognitiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado pelos sábios e intelec-

tuais ao se submeterem à tirania de governantes, faraós e imperadores em benefício da Humani-

dade. 

Teoriologia: a teoria das pesquisas conjuntas; a teoria da Pensenologia; a teoria do co-

nhecimento humano; a teoria da recuperação dos cons magnos. 

Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica de controle público; a técnica do au-

torrevezamento multiexistencial. 
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico no Tertuliarium, Holociclo e Holo-

teca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeduca-

ção; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório consci-

enciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Parapedagogiologia; os Colégios Invisíveis fomentadores de neocognições científicas;  

o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos cosmovisiológicos do aproveitamento das parafontes cognitivas. 

Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses; as neossinapses 

desencadeadas pelo autodidatismo ininterrupto; as neossinapses derivadas dos heterexames das 

trajetórias evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo ascenção-queda; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo 

multiexistencial sementeira-colheita na raiz das tendências inatas; o ciclo da produtividade inte-

lectual máxima. 

Enumerologia: o conhecimento pesquisado; o conhecimento copiado; o conhecimento 

compreendido; o conhecimento repassado; o conhecimento ensinado; o conhecimento arquivado; 

o neoconhecimento disseminado. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio segredo-mistificação; o bi-

nômio neocognição-neossinapses; o binômio Direito Minoritário–Multiculturologia; o binômio 

Direito Minoritário–Universalismo; o binômio liberdade-limite; o binômio admiração-discor-

dância permitindo a convivência harmônica entre sábios de diferentes etnias. 

Interaciologia: a interação dos nichos das neoideias; a interação limites autocogniti-

vos–limites mateológicos. 

Crescendologia: o crescendo expansão territorial–expansão do egão; o crescendo re-

troideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo hipera-

cuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo 

conhecimento básico–conhecimento avançado. 

Trinomiologia: o trinômio perceptibilidade-inteligibilidade-cognoscibilidade; o trinô-

mio multicultural Arte-Literatura-Ciências; o trinômio interconvivencial filósofos-intelectuais- 

-artistas. 

Polinomiologia: o polinômio multidisciplinar Matemática-Geometria-Trigonometria- 

-Astrologia-Astronomia desenvolvido na Biblioteca de Alexandria. 

Antagonismologia: o antagonismo sede de poder / fome de saber; o antagonismo paga-

nismo / cristianismo; o antagonismo dogmatismo / Descrenciologia; o antagonismo escravagis-

mo / cosmopolitismo; o antagonismo luz / escuridão; o antagonismo Verponologia / Mateologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a tirania absoluta de apenas 1 homem poder conseguir 

subjugar povos e nações; o paradoxo de a genialidade brilhante de dezenas de filósofos e intelec-

tuais poder ser ofuscada por fanáticos religiosos, demarcando o início da escuridão na Idade das 

Trevas. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a gnosiocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei de causa e efeito; as leis do direito 

dinástico; a total ignorância quanto ao corpus legis da Paradireitologia. 

Filiologia: a cognofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a xenofilia; a cienciofilia; a meto-

dofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a bibliofilia; a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; o medo da perda do poder levando à destruição de documen-

tos inestimáveis e livros raríssimos. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB). 
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Maniologia: a mania ensandecida de imperadores romanos e fanáticos religiosos em 

transformar acervos do conhecimento humano em shows pirotécnicos; a mania dos governantes 

tiranos de querer manipular o conhecimento; a bibliomania; a bibliocleptomania; a megalomania; 

a religiomania. 

Mitologia: o mito de Serápis. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a parapsicoteca; a cognoteca; a comunicoteca; 

a evolucioteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Para-Historiografologia; a Autocogniciologia; a Comunicologia; 

a Polimatia; a Parapercepciologia; a Discernimentologia; a Conteudologia; a Arquivologia; a Cos-

moeticologia; a Bibliologia; a Paradireitologia; a Holotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consréu ressomada; a conscin ba-

ratrosférica; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa-biblioteca viva; a conscin-enciclopé-

dia ambulante; a personalidade poço de conhecimentos; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bibliotecônomo; o bibliotécnico; o semperaprendente; o comunicólo-

go; o comunicador; o exemplificador; o experiente; o professor; o erudito; o sábio; o filósofo;   

o livreiro; o copista; o bibliografista; o bibliófago; o biblioclasta; o bibliotecário; o leitor; o autor; 

o escritor; o intelectual; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o evoluciólogo; o filósofo 

Demétrius de Phalerum (350–282 a.e.c.). 

 

Femininologia: a bibliotecônoma; a bibliotécnica; a semperaprendente; a comunicólo- 

ga; a comunicadora; a exemplificadora; a experiente; a professora; a erudita; a sábia; a filósofa;  

a  livreira; a copista; a bibliografista; a bibliófaga; a biblioclasta; a bibliotecária; a leitora; a auto- 

ra; a escritora; a intelectual; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapi-

ens scientificus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens orthopensenicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens holothecarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Biblioteca de Alexandria áurea = a do megacervo intelectual inaugurada 

na dinastia Ptolemaica subsistindo entre os Séculos III a.e.c. a IV e.c.; Biblioteca de Alexandria 

decadente = a do acervo subsistente após o massacre da filósofa neoplatônica Hipatia, por volta 

do ano 642. 

 

Culturologia: a paracultura; a matriz cultural; a cultura da semperaprendência; a cultu-

ra da Holomnemônica; a cultura da mentalsomaticidade; a cultura da erudição; a cultura da 

universalização do saber; a autocognição multicultural, multidisciplinar e multidimensional;  

a Holoculturologia da Pancognição. 

 

Egito. Localizada em Alexandria, porto principal e a segunda maior cidade do Egito, na 

costa do Mediterrâneo, no delta do rio Nilo, a construção da Biblioteca é creditada a Demetrius de 

Phalerum. 

 

Criticidade. Sob a ótica da Para-Historiologia, considerando relações essenciais, tais 

como a multiexistencialidade, a holobiografia e a multidimensionalidade, até a vivência da Para-

direitologia, eis, 8 recortes da História da Biblioteca de Alexandria, em ordem cronológica, para 

contribuir quanto à criticidade e aferição dos níveis de interprisão ainda vivenciados no Planeta 

(Ano-base: 2016): 
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1.  Primórdios. No Século III a.e.c., a Biblioteca de Alexandria foi construída e finan-

ciada pelos faraós Ptolomeu I Sóter (366–283 a.e.c.), Ptolomeu II Filadelfo (309–246 a.e.c.)  

e Ptolomeu III Evérgeta (280–221 a.e.c.), os reis gregos herdeiros da parte egípcia do império 

deixado por Alexandre Magno. Somaram 75 anos de intenso patronato cultural. 

2.  Dinastia Ptolemaica. Entre os anos 305 a 30 a.e.c. os Ptolomeus usaram da própria 

riqueza na aquisição de livros gregos, da África, Pérsia, Índia, Israel e outras regiões do mundo. 

Não se limitando a copiar e acumular conhecimentos já existentes, encorajaram e financiaram  

a investigação científica, patrocinando a moradia da elite de sábios, intelectuais e estudantes de 

todas as partes do Planeta, nascendo ali as raízes do mundo moderno. 

3.  Helenismo. A miscelânea de etnias em Alexandria, onde conviviam gregos, judeus, 

núbios, egípcios, colonos, militares, estudantes e comerciantes, tinha por objetivo a universaliza-

ção da língua e cultura grega. A reunião de todas as obras escritas, em diversos idiomas, por 

meio de cópias e reelaborações, imprimiu à cidade memória artificial, levando o Egito a ter imen-

sa vantagem na rivalidade política com outras potências mediterrâneas. 

4.  Declínio. Por volta do ano 205 a.e.c., os desvarios do faraó Ptolomeu V Epifânio  

(210–181 a.e.c.) levaram o Egito a perder grandes áreas externas do país, entrando em decadência 

como potência dominante, necessitando pedir auxílio à Roma e demarcando o início do declínio 

de Alexandria. 

5.  Destruição. No outono de 48 a.e.c. ocorreu grande incêndio em Alexandria. Júlio 

César (100 a.e.c.–44 a.c.), em perseguição ao inimigo Pompeu, já assassinado pelo primeiro 

ministro egípcio Pôncio, se apresentou na condição de imperador romano e para vencer o exército 

egípcio, mandou incendiar a cidade, queimando não só os navios e armazéns, mas também a Bi-

blioteca e o Museu, perdendo-se grande parte do acervo cultural, remanescendo a Biblioteca Fi-

lha, no Serapeum. O tamanho exato da perda é desconhecido, mas alguns pensadores, filósofos  

e historiadores, a exemplo de Lucius Annaeus Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c.), indicam 40 mil rolos de 

papiro, outros, a exemplo de Aulus Gelius (130–180), falam em 700 mil rolos. O incêndio marcou 

a primeira das muitas  catástrofes sofridas pela biblioteca. 

6.  Mecenatologia. Cleópatra VII (69–30 a.e.c.), a última das ptolemaicas, foi patrocina-

dora das artes e cultura, resgatando parcialmente o prestígio de Alexandria. Ao receber de pre-

sente várias obras da biblioteca de Pérgamo (Ásia), do amante Marco Antônio (83–30 a.e.c.), 

doou à biblioteca alexandrina milhares de rolos de papiro para contrabalançar as perdas irrepará-

veis causadas pelo incêndio. Alguns relatos históricos registram a cifra de 200 mil rolos, porém 

não há veracidade nas provas quanto ao volume de obras doadas. 

7.  Imperialismo. Sob o domínio romano, o centro de saber alexandrino perdurou até  

o Século IV, com o ataque à Biblioteca Filha, interrompendo as atividades em 391. Tal fato ocor-

reu no reinado de Teodósio I (346–395), conhecido por instituir o cristianismo na condição de re-

ligião oficial do Império, ordenando a destruição do templo do saber, após tomar conhecimento 

de conflito levando os pagãos a se refugiarem no Serapeum. Outros imperadores romanos tam-

bém participaram de ataques à Biblioteca, a exemplo de Marco Aurélio Antonino (188–217), 

conhecido por Caracala, Lúcio Domício Aureliano (214–275) e Caio Aurélio Valério Diocleciano 

(244–311). 

8.  Divergências. A maior parte das fontes históricas relatam o total extermínio da Bibli-

oteca de Alexandria após quase 9 séculos de domínio greco-romano, no ano de 642, quando  

o Egito foi dominado pelo general árabe Amr Ibn As (585–664), em nome do califa Omar Ibn Al-

Khattab (581–644), ao qual é atribuída a declaração sobre os textos de Alexandria, dizendo se os 

mesmos concordassem com o Livro de Deus, dos árabes, eram desnecessários e caso discordas-

sem, deveriam ser destruídos. 

 

Desperdiciologia. Algumas obras históricas relatam a possibilidade de muitos livros da 

grande biblioteca terem sido utilizados como combustível para aquecer os mais de 4 mil banhos 

públicos da cidade alimentando as fornalhas por 6 meses. Há também a hipótese de valiosos 

manuscritos terem sido guardados por Amr Ibn As, podendo estar hoje em poder de alguma soci-

edade secreta ou biblioteca pessoal. 
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Infraestrutura. Do ponto de vista da Intrafisicologia, a Biblioteca de Alexandria loca-

lizava-se no bairro originalmente chamado ―Os Palácios‖ e, mais tarde, Brucheion. Na descrição 

feita por Estrabão (Século I), o bairro ocupava 1 terço da principal área murada da cidade, tinha 

passeio coberto, pórtico e pátio central junto ao qual se encontrava o refeitório dos eruditos. Ja-

mais se soube qual o modo de funcionamento da Biblioteca, nem se os sábios e cientistas residi-

am nas dependências. 

 

Acervo. Livros e rolos de papiro eram trazidos de todos os cantos do mundo civilizado, 

com o objetivo de reunir os escritos relevantes produzidos pelo homem. Não se limitavam  

a copiar os exemplares gregos e romanos, também os antigos textos egípcios, as escrituras dos he-

breus e escritos atribuídos ao profeta persa Zoroastro (1750–1000 a.e.c.). Historicamente, é difícil 

aferir o número real de papiros encontrados na Biblioteca. Na avaliação do monge bizantino 

Ioanis Tzetzes (1110–1180), embasado em fontes bem mais antigas, a Biblioteca Real contava 

com mais de 490 mil rolos de papiro, enquanto a Biblioteca Filha, menor e ligada ao Templo de 

Serápis, possuía acervo de 42.800 rolos. 

Papirologia. Existiam os rolos de papiro mistos e rolos não-mistos. Único rolo de papiro 

misto consistia em média de 20 folhas, com largura variável entre 4,5 e 10 cm. Os trabalhos dos 

autores antigos dividiam-se em livros com tamanho do rolo médio, equivalendo o acervo de 490 

mil rolos a montante de cerca de 70 mil trabalhos. 

Mentalsomatologia. Usando essas coleções, posteriormente eruditos foram capazes de 

produzir edições-padrão dos principais clássicos gregos e desenvolveram trabalhos acadêmicos 

valiosos. 

 

Caracterologia. Sob a égide da Biografologia, segundo o consenso de diferentes fontes 

de pesquisas históricas, eis, em ordem cronológica, 8 grandes nomes da genialidade antiga, des-

bravadores da Ciência, e estudiosos sistemáticos da Medicina, Física, Biologia, Astronomia, Lite-

ratura, Matemática, Geografia, dentre outras disciplinas, na Biblioteca de Alexandria: 

1.  Euclides de Alexandria (c. Século III a.c.): matemático, possivelmente grego, consi-

derado o pai da Geometria e da Óptica. A obra Os Elementos, de 13 volumes, foi utilizada até 

meados do Século XIX em todo sistema de ensino. 

2.  Herófilo da Calcedônia (335–280 a.e.c.): médico grego influenciado por Hipócrates 

(460–370), cujo livro Corpus era texto fundamental para o entendimento da Medicina Antiga. 

Defendeu a tese de a inteligência e as emoções fazerem parte do cérebro e não do coração. Desta-

cou-se por realizar exames post mortem sistemáticos. 

3.  Aristarco de Samos (310–230 a.e.c.): astrônomo e matemático, foi o primeiro a de-

fender a tese do heliocentrismo, ou seja, de os planetas girarem em torno do sol. Utilizou-se da 

trigonometria 18 séculos antes de Nicolau Copérnico (1473–1543). A obra mais importante de 

Aristarco foi Sobre Tamanhos e Distâncias do Sol e da Lua, estando dentre os responsáveis pela 

diferenciação entre Astronomia e Astrologia. 

4.  Calímaco (315–240 a.e.c.): poeta, gramático e bibliotecário grego, compilou o pri-

meiro catálogo da Biblioteca de Alexandria, marco na história da Bibliografia, possibilitando  

a criação da relação oficial da literatura grega clássica. Fazia uso de grande conhecimento com es-

pirituosidade e encanto e se tornou famoso por refinados epigramas. 

5.  Eratóstenes de Cirene (276–194 a.e.c.): polímata, cientista, poeta, geógrafo,  

bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. Calculou a circunferência da Terra com razoável 

exatidão, provando a forma esférica, tornando-se célebre em todo o mundo, sendo considerado 

dos homens mais sábios da Antiguidade. Autor da obra Geográfica, na qual estabeleceu os alicer-

ces da Geografia Matemática. 

6.  Cláudio Ptolomeu (90–168): astrônomo alexandrino. Os escritos geográficos e astro-

nômicos foram aceitos como padrão por mais mil anos, através dos tratados Almagesto e Guia pa-

ra a Geografia. Os trabalhos mais conhecidos estão nos últimos 5 volumes do Almagesto onde re-

lata os movimentos planetários, com mais de mil estrelas catalogadas, elencadas em 48 constela-

ções. 
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7.  Cláudio Galeno (129–217): médico e filósofo romano de origem grega. Ao lado de 

Hipócrates foi considerado o mais famoso médico do mundo antigo. Ao contrário dos próprios 

antecessores, optou em não trabalhar com dissecações humanas, fazendo experimentos com ma-

cacos, cães e suínos. Os 15 livros sobre Medicina de própria autoria tornaram-se padrão por mais 

de 12 séculos. 

8.  Hipatia de Alexandria: professora, astrônoma, matemática e filósofa egípcia, foi  

a primeira e única mulher a ser diretora da Biblioteca de Alexandria e também responsável pela 

escola de Filosofia Neoplatônica. Hipatia encontrava-se no meio de poderosas forças sociais, 

quando a igreja cristã se consolidava e tentava eliminar a cultura pagã. Movia-se livremente nos 

domínios tradicionalmente pertencentes ao universo masculino, além de ser dotada de grande 

inteligência e beleza física. Recusou todas as propostas de casamento mantendo foco na pesquisa 

da ciência e estudos filosóficos. Foi apedrejada e queimada pelos novos cristãos a mando do arce-

bispo Cirilo (c. 375–444), o qual lhe atribuía poderes de magia negra e bruxaria. Após a morte de 

Hipatia, grande parte do acervo da biblioteca foi destruído, marcando o fim da glória de Alexan-

dria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Biblioteca de Alexandria, indicados para a expansão das 

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

13.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

15.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  BIBLIOTECA  DE  ALEXANDRIA  NASCEU  E  FLORESCEU  

EM  BERÇO  JÔNICO,  EM  PLENO  EGITO  ANTIGO,  ULTRA- 
PASSANDO  BARREIRAS  ÉTNICO-RACIAIS  E  CULTURAIS  

PARA  SER  O  CÉREBRO  E  O  CORAÇÃO  DO  PLANETA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou sobre esse megaacervo cultural da 

Antiguidade, considerado o primeiro centro cosmopolita do Planeta? Refletiu sobre as possíveis 

causas de a Biblioteca de Alexandria não ter subsistido hodiernamente? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Alexandria. Título Original: Agora. País: Espanha. Data: 2009. Duração: 125 min. Gênero: Drama. 

Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (DVD). Direção e Roteiro: 

Alejandro Amenábar. Elenco: Rachel Weisz; Max Minghella; Oscar Isaac; Ashraf Barhom; Michael Lonsdale; Rupert 
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Evans; Richard Durden; Sami Samir; Manuel Cauchi; Homayoun Ershadi; Oshri Cohen; Harry Borg; & Charles Thake. 

Produção: Álvaro Augustín; & Fernando Bovaira. Desenho de Produção: Guy Hendrix Dyas. Direção de Arte: 

Dominique Arcadio; Matthew Gray; Stuart Kearns; Jason Knox-Johnston; & Frank Walsh. Roteiro: Alejandro Amenábar; 
& Mateo Gil. Fotografia: Xavi Giménez. Música: Dario Marianelli. Montagem: Nacho Ruiz Capillas. Cenografia: 

Larry Dias. Efeitos Especiais: All Effects; DDT Efectos Especiales; & El Ranchito. Companhia: Mod Producciones; 

Himenóptero; Telecinco Cinema; Canal+ España; & Cinebiss. Sinopse: Sob o domínio romano, Alexandria é palco de 
violentas rebeliões religiosas. Judeus e cristãos competem pela soberania política, econômica e religiosa. A astrônoma 

Hypatia lidera grupo de discípulos lutadores para preservar a Biblioteca de Alexandria. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Battles, Matthew; A Conturbada História das Bibliotecas (Library: An Unquiet History); trad. João 
Vergílio Gallerani Cuter; revisora Adriana Cristina Bairrada; 239 p.; 7 caps.; 1 microbiografia; 23 x 15 cm; Planeta; São 

Paulo, SP: 2003; páginas 28 a 39. 
2.  Dzielska, Maria; Hipátia de Alexandria (Hypatia of Alexandria); trad. Miguel Senas Pereira; revisora 

Anabela Prates Carvalho; 163p; 1 E-mail; 38 abrevs; 1 microbiografia; 1 website; 1 foto; 316 notas; 23 x 15 cm; enc.; 

Relógio D´Agua Editores; Portugal; 2009; páginas 17 a 115. 
3.  Flower, Derek Adie; Biblioteca de Alexandria: As Histórias da Maior Biblioteca da Antiguidade (The 

Story of the Ancient Libary of Alexandria); tradução Otacílio  Nunes; & Valter Ponte; revisores Guilherme Laurito 

Summa; Juliana Messias; & Thiago Lins; 216p.; 32 caps; 1 E-mail; 15 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 151 notas; 48 refs.; 
1 website; enc.; 20 x 13 cm; Nova Alexandria; São Paulo; 2ª Ed. 2010; páginas 11 a 200. 

4.  Polastron, Lucien X. ; Livros em Chamas: A História da Destruição sem Fim das Bibliotecas (Livres en 

Feu); trad. Léo Schlafman; 420 p.; 12 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 23 x 15 cm; José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 
2013; páginas 25 a 36 e 304 a 311. 

5.  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 

284. 
6.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 123. 

7.  Vrettos, Theodore; Alexandria: A Cidade do Pensamento Ocidental; trad. Briggite Klein; revisores Luiz 
Alberto Machado Cabral; & Daniel Seraphim; 313p.; 6 seções; 1 E-mail;  18 ilus.; 2 mapas; 1 microbiografia; 142 notas; 

1 website; 22 x 15 x 2 cm; enc.; Odysseus Editora Ltda; São Paulo; Edição 1  2005; páginas 51 a 271. 

8.  Wright, Edmund; Law, Jonathan; Dicionário de História do Mundo (A Dictionary of World History); 
trad. Cristina Antunes; rev. Aline Sobreira, Eduardo Soares, Lílian de Oliveira; 781 p.; 25 mapas; Autência Belo 

Horizonte, MG; 2013; páginas 169, 614. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Cabral, Rosemere Mendes; Bibliotecas de Alexandria: Construções Políticas da Memória; artigo; Orien-
tadora Josaida Gondar; Projeto Político: Egito; PDF; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -UNIRIO- 

2010;disponível em: <http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss264.pdf>; acesso 

em: 05.01.16. 
2.  Dias, Geraldo Coelho;  Biblioteca de Alexandria: O Helenismo e a Dinâmica Cultural dos Judeus; artigo; 

Humanitas: Bíblia dos LXX; disponível em: <http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas_63/12_GC 

Diaspdf>; acesso em: 05.01.16. 
3.  Hipatia; Frases e Pensamentos de Hipatia de Alexandria; disponível em: <http://kdfrases.com 

/autor/hip%C3%A1tia>; acesso: em 10.01.16; disponível em:<http://www.frasespararefletir. com.br/ frases-de-hipatia-de-

alexandria> acesso em: 10.01.16. 
4.  Milan, Betty; A Biblioteca de Alexandria renasce das Cinzas; Folha Ilustrada de S. Paulo;jornal; 

11.05.02; disponível em: <http:// http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1105200213.htm> acesso em: 26.03.16. 

5.  Paterlini, Roberto Ribeiro; Bibliotheca de Alexandria; DM-UFSCar, Hipertextos Pitágoras;revisor Nelio 
Baldin; 4 partes; 8 fotos; 6 ilus.; 2 mapas; 8 wesites; 4 refs.; 14.04.03;disponível em:<http://www.dm.ufscar.br/hp/hp855/ 

hp855001/hp855001.html#hist>: acesso em 08.06.16. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biblioteca retrocognitiva é o acervo bibliográfico de livros armazenados 

em sala, ambiente ou edifício secular, capaz de promover autorretrocognições às conscins leito-

ras, pesquisadoras, visitantes e / ou autoras.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra biblioteca provém do idioma Francês, bibliothèque, derivada do 

idioma Latim, bibliotheca, ―local no qual se guardam livros; livraria (como coletivo)‖, e esta do 

idioma Grego, bibliothêké, ―caixa de guarda de livros; local de guarda de livros; depósito ou 

prédio de guarda de livros‖, composto por bíblion, ―papel de escrever; carta; lousa; livro‖,  

e théke,―caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda‖. Apareceu em 1536. O segundo 

elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, ―por detrás; atrás‖. Surgiu no mes-

mo 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.  Acervo bibliográfico retrocognitivo. 2.  Coleção retrocognitiva de li-

vros. 3.  Memória bibliográfica retrocognitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas biblioteca retrocognitiva, biblioteca retrocogniti-

va com visitação virtual e biblioteca retrocognitiva com visitação presencial são neologismos 

técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Coleção de arte. 2.  Livraria moderna. 3.  Museu retrocognitivo.  

Estrangeirismologia: o megaflash mnemônico ao adentrar biblioteca secular; o Scripto-

rium das bibliotecas medievais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autosseriexialidade bibliográfica. 

Coloquiologia: a conscin rato de biblioteca.  

Ortopensatologia: – “Biblioteca. A biblioteca é o maior centro de sessões parapsíqui-

cas que existe. Ali ocorrem parafenômenos comunicativos, muito além da psicofonia e da psico-

grafia, através das leituras das páginas escritas dos livros”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene pessoal da Biblio-

logia; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; os bibliopensenes; a bibliopensenidade; os 

mnemopensenes; a mnemopensenidade; a fôrma holopensênica bibliofílica; o retromaterpensene 

autoral; a retromaterpensenidade bibliográfica. 

 

Fatologia: os livros preservando a memória da Humanidade; as bibliotecas nos mos-

teiros oriundos da Idade Média, ainda preservadas; as bibliotecas nas abadias; a Casa da Sabedo-

ria, na qual eruditos muçulmanos trabalhavam para difundir os saberes do Oriente; as bibliotecas 

das universidades centenárias; as bibliotecas reais em palácios inacessíveis aos plebeus; o acervo 

digitalizado da Gallica francesa; o acervo bibliográfico secular; o espólio bibliográfico; os cená-

rios retrocognitivos envolvendo livros do Velho Continente, a Europa; o interesse precoce por 

livros; a frequência assídua aos acervos bibliográficos, desde a infância; o gosto pela leitura dos 

clássicos; o fato de acumular livros na atual ressoma; o colecionismo inteligente; o legado inte-

lectual e evolutivo dos livros; o fato de as bibliotecas serem destruídas nas guerras; o fato históri-

co de autores serem perseguidos e terem o acervo pessoal de obras exterminado; os papiros, 

pergaminhos e livros na condição de artefatos retrocognitivos; as bibliotecas suntuosas na con-

dição de status intelectual aos monarcas de todas as épocas; as salas de leitura; a predileção por 
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livrarias e ambientes culturais desde a infância; o deleite ao frequentar a biblioteca da univer-

sidade aliada à sensação de familiaridade; a desenvoltura e o bem-estar entre milhares de livros 

enfileirados; o cheiro dos livros antigos reavivando retromemórias; a destreza na restauração de 

obras raras em bibliotecas centenárias; a Holoteca na condição de Retrocognitarium; a biblioteca 

pessoal buscando conexão com o acervo de retrovidas; a importância da atualização autoral sob  

o enfoque tarístico do paradigma consciencial; o reagrupamento evolutivo de ex-autores e ex-pro-

prietários de bibliotecas, favorecendo o neoautorado conscienciológico. 

Parafatologia: a biblioteca retrocognitiva; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático ao adentrar ambientes; o dejaísmo parapsíquico ao visitar bibliotecas seculares; a para-

psicoteca ao modo de paracervo holomnemônico; a sinalética energética e parapsíquica perante 

retrolivro; o inventário retrobiográfico e seriexológico a partir da análise da biblioteca pessoal; os 

flashs retromnemônicos perante antigas enciclopédias; as parapercepções relativas aos retrografo-

pensenes na visita às bibliotecas das universidades seculares; os campos conscienciográficos  

e parapercepciológicos da Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico (ENCY-

CLOSSAPIENS) e da Dinâmica Parapsíquica da Pangrafia (UNIESCON), podendo favorecer 

autorretrocognições; a Dinâmica Parapsíquica da Seriexologia (CONSECUTIVUS); o parapsi-

quismo intelectual; a retrocognição sadia amparada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retrogescon-neogescon; o sinergismo livro-memória. 

Principiologia: o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio da descrença (PD) 

perante as autorretrocognições; o princípio do autorrevezamento consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os retrocódigos bibliográficos. 

Teoriologia: a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a teoria da Retrografo-

pensenologia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo e a técnica da exaustividade aplicadas ao rastrea-

mento de bibliotecas antigas; as técnicas autorretrocognitivas; a técnica das 50 vezes mais apli-

cada às autocertezas seriexológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado da Holoteca; o voluntariado do Holociclo; o volunta-

riado da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSA-

PIENS); o voluntariado da Associação Internacional Editares; o voluntariado da União Interna-

cional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

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

vel da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito das autopesquisas bibliográficas nas retrocognições; o efeito in-

trospectivo do silêncio das bibliotecas; o efeito perceptivo da rápida passagem do tempo entre 

centenas de estantes de livros. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do acesso a livros e documentos esclarece-

dores sobre retropersonalidades. 

Ciclologia: o ciclo retrolivro-neolivro. 

Enumerologia: o retroacervo bibliográfico destruído; o retroacervo bibliográfico indis-

ponibilizado; o retroacervo bibliográfico preservado; o retroacervo bibliográfico restaurado;  

o retroacervo bibliográfico digitalizado; o retroacervo bibliográfico acessado; o retroacervo bi-

bliográfico democratizado. 

Binomiologia: o binômio holocausto-bibliocausto; o binômio Inquisição–queima de bi-

bliotecas; o binômio papiro-pergaminho; o binômio História da escrita–História da leitura; o bi-

nômio viagem-autopesquisa; o binômio livro-retrolivro; o binômio retroautor-neoleitor; o binô-

mio ruínas de biblioteca no intrafísico–biblioteca extrafísica. 
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Interaciologia: a interação autor-leitor.  

Crescendologia: o crescendo das autorretrocognições dos autopesquisadores persis-

tentes.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado ao trabalho mentalsomá-

tico; o trinômio autor-bibliotecário-leitor. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-livro-enciclopédia-biblioteca. 

Antagonismologia: o antagonismo infoteca / biblioteca; o antagonismo acervo fixo  

/ acervo itinerante; o antagonismo autorretrocognição / autossugestão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a biblioteca moderna poder gerar retrocognições; o pa-

radoxo de o livro antigo poder ser atual e o neolivro poder ser anacrônico. 

Politicologia: a bibliocracia; a leiturocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a proexo-

cracia; a sofocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço na recuperação da holomemória. 

Filiologia: a leiturofilia crítica; a bibliofilia; a mentalsomatofilia; a retrocogniciofilia;  

a historiografofilia; a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a leiturofobia; a retrofobia; a grafofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal relativa às bibliotecas ornamentadas com obras 

de arte. 

Maniologia: a mania de não incluir visitas a bibliotecas em viagens internacionais;  

a mania de considerar a assiduidade às bibliotecas físicas desnecessária; a mania de considerar 

―velharia‖ acervos antigos de livros. 

Mitologia: o mito de jovens não frequentarem bibliotecas. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a mentalsomatoteca; a cronoteca;  

a cognoteca; a historioteca; a encicloteca; a lexicoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Autorretrocogniciologia; a Bibliologia; a Consci-

enciografologia; a Grafopensenologia; a Memoriologia; a Autopesquisologia; a Para-Historiolo-

gia; a Holomnemologia; a Legadologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin bibliotecária; a conscin leitora; a conscin autora; a conscin bi-

bliofílica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o turista atilado; o autopesquisador retrocognitivo de campo; o seriexó-

logo. 

 

Femininologia: a turista atilada; a autopesquisadora retrocognitiva de campo; a seriexó-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliologus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens paraperceptiologus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biblioteca retrocognitiva com visitação virtual = o acervo bibliográfico 

antigo, porém digitalizado e acessado pelo pesquisador em ambiente virtual, passível de gerar au-

torretrocognições; biblioteca retrocognitiva com visitação presencial = o acervo bibliográfico 

antigo, acessado in loco pelo pesquisador, passível de gerar autorretrocognições. 

 

Culturologia: as  retroculturas bibliográficas; a cultura da Mentalsomatologia; a cultu-

ra da Seriexologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4783 

Bibliotecologia. A Biblioteca de Alexandria (295 a.e.c.–642 e.c.), no Egito, ainda suscita 

grande interesse dos bibliófilos, embora não existam sequer ruínas do mais importante acervo cul-

tural da Antiguidade. Ainda assim, considerando aspectos energéticos e multidimensionais, é pro-

vável o local, ainda hoje, poder eliciar autexperiências parapercepciológicas aos pesquisadores 

atilados.  

 

Passadologia. Eis, em ordem cronológica, por exemplo, relação de 39 bibliotecas com, 

no mínimo, 100 anos de existência, distribuídas por 6 períodos históricos, com o ano ou século de 

início das atividades, indicadas aos autopesquisadores de campo identificados com o holopensene 

retrobibliográfico: 

A.  Antiguidade. 

01.  Biblioteca de Pérgamo (197–60 a.e.c.): ruínas bem preservadas na cidade de Ber-

gama, Turquia. No auge da edificação, perdia apenas em tamanho para a Biblioteca de Alexan-

dria, com a qual rivalizava.  

02.  Biblioteca Palatina (28 a.e.c.): Roma, Itália. 

03.  Biblioteca do Fórum de Trajano (112): Roma, Itália. 

04.  Biblioteca de Celso (135): ruínas, sendo a fachada restaurada, na cidade de Éfeso, 

Turquia. 

05.  Biblioteca das Termas de Caracala (217): localização exata ainda está sendo 

pesquisada entre as termas de mesmo nome, em Roma, Itália. 

06.  Biblioteca de Timgad (Século III): ruínas localizadas em Timgad, Argélia. 

 

B.  Idade Média. 

07.  Biblioteca da Catedral de Wells (1428): localizada em Wells, Inglaterra. 

08.  Biblioteca Malatestiana (1452): acervo arquitetônico e mobiliário preservado, em 

Cesena, Itália. 

 

C.  Renascimento. 

09.  Biblioteca de St. Peter e St. Walburga (1555): localizada em Zutphen, Holanda, 

ainda preserva os livros acorrentados aos atris, evitando serem roubados. 

10.  Biblioteca Marciana (1564): Veneza, Itália, decorada com inúmeras obras de arte  

e também tinha os livros acorrentados aos atris.   

11.  Biblioteca Laurenciana (1571): Florença, Itália, abrigava parte da coleção da Fa-

mília Médici e foi decorada por Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475–1564). 

12.  Biblioteca da Universidade de Leiden (1575): Leiden, Países Baixos. 

13.  Biblioteca do Escorial (1585): San Lorenzo de El Escorial, Espanha. 

14.  Biblioteca da Merton College (1589): Oxford, Inglaterra. 

15.  Biblioteca da Trinity Hall (1600): Cambridge, Inglaterra. 

16.  Biblioteca Ambrosiana (1609): Milão, Itália, restaurada após ter sido danificada 

por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. 

17.  Biblioteca Bodleiana (1612): Oxford, Inglaterra, idealizada por Thomas Bodley 

(1545–1613). 

18.  Salão Teológico do Mosteiro de Strahov (1679): Praga, República Tcheca. 

 

D.  Século das Luzes (XVIII). 

19.  Biblioteca Casanatense (1719): Roma, Itália. 

20.  Biblioteca Joanina (1728): Coimbra, Portugal, doada pelo rei D. João V (1689– 

–1750) à Universidade de Coimbra. 

21.  Biblioteca da Abadia de Melk (1732): Melk, Áustria. 

22.  Biblioteca da Trinity College (1732): Dublin, Irlanda. 

23.  Biblioteca da Abadia de Altenburg (1742):  Altenburg, Áustria.  

24.  Biblioteca da Abadia de Wiblingen (1744): Wiblingen, Alemanha. 

25.  Biblioteca da Abadia de Saint-Florian (1750): Saint-Florian, Áustria. 
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26.  Biblioteca do Palácio de Mafra (1771): Mafra, Portugal. 

27.  Biblioteca Palafoxiana (1772): Puebla, México, construída para abrigar o acervo 

doado pelo bispo Juan de Palafox y Mendoza (1600–1659). 

28.  Biblioteca da Abadia de Admont (1776): Admont, Áustria. 

29.  Salão Filosófico do Mosteiro de Strahov (1797): expansão da biblioteca do Século 

XVII. 

 

E.  Século XIX. 

30.  Biblioteca da Assemblé Nationale (1830): Paris, França. 

31.  Biblioteca Nacional da Finlândia (1840): Helsinque, Finlândia. 

32.  Biblioteca Saint-Geneviéve (1850): Paris, França. 

33.  Sala de Leituras do Museu Britânico (1857): Londres, Inglaterra. 

34.  Biblioteca George Peabody (1878): Baltimore, Estados Unidos da América. 

35.  Biblioteca Pública de Boston (1848): Boston, Estados Unidos da América. 

36.  Biblioteca do Congresso (1897): Washington, Estados Unidos da América. 

 

F.  Século XX. 

37.  Biblioteca de Osaka (1904): Osaka, Japão. 

38.  Biblioteca Nacional do Brasil (1910): Rio de Janeiro, Brasil. 

39.  Biblioteca Pública de Nova York (1911): Nova York, Estados Unidos da América. 

 

Percucienciologia. Segundo a Detalhismologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética  

9 prováveis ocorrências a serem observadas pelo autopesquisador percuciente ao adentrar biblio-

teca erada, em termos cronológicos: 

1.  Afinidade holopensênica: a afinização instantânea com o ambiente bibliográfico. 

2.  Ampliação da energosfera encefálica: a expansão das energias encefálicas. 

3.  Ativação dos chacras superiores: a pulsação do frontochacra e coronochacra. 

4.  Déjà-vu: o efeito túnel do tempo ao adentrar o ambiente secular. 

5.  Energização: a imediata percepção de potencialização energética, perceptível em fo-

tos e por outras consciências. 

6.  Neocognição: o conhecimento imediato de detalhes do local não pesquisados anteri-

ormente. 

7.  Permanência no ambiente: o desejo intenso de não retirar-se do local. 

8.  Repercurssão holossomática: a ocorrência de banhos energéticos confirmadores. 

9.  Sinalética energética e parapsíquica: o acionamento do repertório de sinaléticas 

pessoais mapeadas. 

  

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biblioteca retrocognitiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Atendimento  holotecário:  Holotecologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

03.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

05.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Biblioteca  de  Alexandria:  Para-Historiografologia;  Neutro. 

07.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Continuísmo  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

09.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 
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11.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

13.  Livro:  Mentalsomatologia;   Neutro. 

14.  Materpensene  autoral:  Grafopensenologia;  Neutro. 

15.  Retrolivro  pessoal:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

 

AMBIENTES  REGISTRAM  ENERGETICAMENTE  AS  VIVÊN- 
CIAS  DE  CONSCIÊNCIAS  E  DOS  ARTEFATOS  ARMAZE- 
NADOS,  A  EXEMPLO  DAS  BIBLIOTECAS  CENTENÁRIAS,  

PASSÍVEIS  DE  ELICIAREM  AS  AUTORRETROCOGNIÇÕES.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera as visitas às bibliotecas na condição 

de técnica retromnemônica, incluindo-as nos roteiros da autopesquisa retrocognitiva? Valoriza  

o acervo bibliográfico armazenado na própria base física na condição de gatilho retrocognitivo fu-

turo? 
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liense; São Paulo, SP; 1995; páginas 7 a 123. 
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Cruz; 200 p.; 9 caps.; 1 microbiografia; 25 x 18 cm; br.; É Realizações; São Paulo, SP; 2010; páginas 21 a 30 e 47 a 66. 

09.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
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glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 
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B I D O A Ç Ã O    P E S S O A L  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A bidoação pessoal é constituída pela primeira doação, ou intermediação 

dos aportes proexológicos, e a segunda doação, ou intermediação dos autopotenciais parapsíqui-

cos, através da tarefa do esclarecimento (tares) da conscin intermissivista, homem ou mulher, in-

terassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo bi vem do idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; 2; dúplice‖. O termo 

doação procede igualmente do idioma Latim, donatio, ―ação de dar; dádiva; presente; brinde; 

doação‖. Surgiu no Século XIII. A palavra pessoal deriva também do idioma Latim, personalis, 

―pessoal‖. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Biintermediação pessoal. 2.  Autointermediação dupla. 

Neologia. As 3 expressões compostas bidoação pessoal, bidoação pessoal completa  

e bidoação pessoal incompleta são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin não intermissivista. 2.  Consréu ressomada. 

Estrangeirismologia: o helper; o wrap up da assistência na tenepes; o full time interas-

sistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis;  

o feedback interassistencial; a mutual assistance; a bidirectional assistance; a key da interassis-

tencialidade; a conscin large. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autoproexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a bidoação pessoal; a vida de transpiração evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a assistência parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

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

conjunta interassistencial; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da abnegação 

cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade inter-

consciencial; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do “ninguém evolui so-

zinho”; o princípio básico da megafraternidade. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal; a libertação gra-

dativa dos liames da teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas para facilitar o acesso aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de 

evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; a técnica de acolhimento do hete-

roconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o emprego da técnica do arco 
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voltaico craniochacral; a perícia em técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; o domínio da Pa-

ratecnologia Assistencial. 

Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o parade-

ver autoimposto do voluntariado e paravoluntário tarístico. 

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 Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da gratidão na automotivação interassistencial; os efeitos da 

inteligência evolutiva (IE) cosmovisiológica na autabnegação cosmoética; o efeito bumerangue 

da doação cosmoética. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses do parapsiquismo cosmoético. 

Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita; o ciclo recebimento-retribuição; os retornos po-

sitivos favorecendo o ciclo de primeneres (cipriene). 

Enumerologia: a doação orgânica (sangue e órgãos vitalizadores); a doação material 

(alimentos e agasalhos supridores); a doação financeira (tostões e posses mantenedoras); a doa-

ção afetiva (carinho e solidariedade reconfortadores); a doação energética (desbloqueio e higieni-

zação revigoradores); a doação intelectual (ideias e verpons esclarecedoras); a doação conscien-

cial (talentos e autexperiências cooperadoras). 

Binomiologia: o binômio doação-recepção; o binômio serenidade-benignidade; o binô-

mio competências intrafísicas–competências parapsíquicas; o binômio auxílio material–auxílio 

multidimensional; o binômio doação visível–doação anônima; o binômio tacon-tares; o binômio 

interassistencialidade-inventividade; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taqui-

psiquismo-assertividade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio 

inspiração-transpiração; a teática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano; a interação sucesso profissional– 

–doação pessoal; a interação convivialidade sadia–comunicabilidade fraterna. 

Crescendologia: o crescendo recepção-doação; o crescendo doação grupocármica– 

–doação policármica; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo dos patamares evolutivos das cons-

ciências; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo 

assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo interassistencial energé-

tico palmochacras-coronochacra; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo holocár-

mico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio compra-venda-doação. 

Polinomiologia: o polinômio da interassistência disponibilidade-empenhabilidade-im-

parcialidade-criteriosidade. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

Magnanimologia / belicismo; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo amor doa-

dor, fraterno, universalista / amor exigente, egocêntrico, exclusivista. 

Paradoxologia: o paradoxo do altruísmo ser prova de autoconhecimento; o paradoxo 

tarístico ideias impactantes–energias conscienciais (ECs) acolhedoras. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; a consciência versa-

da nas leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a gregariofilia. 

Mitologia: a reeducação através da desconstrução dos mitos eletronóticos. 
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Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; 

a voluntarioteca; a teaticoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Policarmologia;  

a Tenepessologia; a Epiconologia; a Ofiexologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; 

a Parassociologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bidonator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens offiexista; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bidoação pessoal completa = a constituída pela primeira doação, ou in-

termediação dos aportes proexológicos, e a segunda doação, ou intermediação dos autopotenciais 

parapsíquicos, através da tarefa do esclarecimento; bidoação pessoal incompleta = a constituída 

apenas por determinada doação pessoal parasita, não alcançando ainda o patamar da realização 

satisfatória da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Autoproexologia; a cultura da doação. 

 

Megametas. Sob a ótica da Autevoluciologia, existem 7 metas básicas na vida intrafísica 

da conscin intermissivista, homem ou mulher, aqui dispostas na ordem funcional, intimamente re-

lacionadas com a bidoação pessoal: 

1.  Megatrafor pessoal. 

2.  Materpensene pessoal. 

3.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

4.  Objetivo devolutivo da autoproéxis. 

5.  Cláusula pétrea da autoproéxis. 

6.  Autoficina extrafísica (Autofiex; compléxis). 

7.  Autodesperticidade. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bidoação pessoal, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  HÁ  DE  DEDICAR  ESPECIAL  

ATENÇÃO  AOS  APORTES  E  AO  AUTOPARAPSIQUISMO  

POIS  JÁ  RECONHECE  NA  MULTIDIMENSIOLOGIA  OS  FUN-
DAMENTOS  DA  AUTEVOLUÇÃO  MAXIPROEXOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está em qual estágio da bidoação pessoal, o pri-

meiro ou o segundo? Por qual razão? 
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B I L H E T E    D A    L U C I D E Z   
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bilhete da lucidez é o registro realizado pela conscin, homem ou mulher, 

em momento de plena autoconsciência, concernente a assunto pertinente em determinado mo-

mento evolutivo, para ser lido pela própria pessoa em ocasião de possível obnubilação conscien-

cial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bilhete vem do idioma Francês, billet, ―pequena esfera que serve de 

selo ou marca‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, ―lu-

minoso; luzente; radioso; nítidos; claro; evidente; manifesto‖. Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Lembrete da lucidez. 2.  Nota autelucidativa. 3.  Anotação de lucidez 

para si. 

Neologia. As 3 expressões compostas bilhete da lucidez, bilhete da lucidez do inversor  

e bilhete da lucidez do reciclante são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência de registro. 2.  Bilhete interpessoal.  3.  Registro impessoal.   

Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o Verponarium; o Acoplamentarium; o Tertuli-

arium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à própria lucidez. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lucidez: 

amplificação autoconscientizadora. Registro: memória grafada. 

Coloquiologia: o bilhete de mim para eu mesma; o despertador da autolucidez; o sinali-

zador da pista principal; o farol da consciência na noite plúmbea; a precaução antimataburro;  

a salvaguarda das arapucas antievolutivas.   

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1. “Lucidez. Ninguém mantém lucidez no mesmo nível, o tempo todo”. “Lucidez não 

se compra no supermercado, é resultado de autesforços”. 

2. “Lucidologia. A afeição cega a razão”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os late-

ropensenes; a lateropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a fôrma holopensênica; a autorretilinea-

ridade pensênica; a influência holopensênica na conscin. 

 

Fatologia: o bilhete da lucidez; a chamada ao autodiscernimento; o alerta à autocentra-

gem; o histórico consciencial; as vivências conhecidas; as autorreflexões; as autanálises; as auta-

valiações; a autoconscienciometria; a autoconsciencioterapia; os trafares identificados; as conjun-

turas desfavoráveis; o passado perscrutado; as autorientações; as autoprescrições; as automotiva-

ções; as autodefesas planejadas; o reforço à autoconsciencialidade; as palavras-chave elucidado-

ras; os argumentos autodesassediadores; a conscin amparando a si própria em momento crítico;  

a autorresponsabilidade interassistencial. 

 

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

zação energética e psicossomática; a identificação da autassedialidade; a sinalética energoparapsí-

quica; o rechaço às interferências espúrias; as rememorações do Curso Intermissivo (CI); as inspi-
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rações proexológicas; o conteúdo dos fenômenos parapsíquicos; o amparo extrafísico de função;  

a prática da tenepes; o autoparapsiquismo cotidiano. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-amparo; o sinergismo autolucidez-auto-

discernimento; o sinergismo registro-memória; o sinergismo prospectiva-profilaxia. 

Principiologia: o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio do megafoco consci-

encial; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades evoluti-

vas; o código de valores pessoais; o código de critérios pessoais decisórios. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas de registro; as técnicas energéticas; as técnicas proexológicas. 

Voluntariologia: os voluntários tarísticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Efeitologia: o efeito da mesologia na conscin; o efeito dos comocionalismos nas regres-

sões conscienciais; o efeito da autocorrupção na hipomnésia; o efeito das alterações hormonais 

nas emoções; o efeito do trabalho com as energias no autorreequilíbrio. 

Neossinapsologia: o tempo necessário à formação de neossinapses; a interferência das 

retrossinapses em mudanças evolutivas; a recuperação e fixação das paraneossinapses do Curso 

Intermissivo. 

Ciclologia: o ciclo das reciclagens conscienciais; o ciclo das autossuperações; o ciclo 

das repetições ao longo das vidas sucessivas; o ciclo hormonal ginossomático; o ciclo da vida 

humana; o ciclo vigília-sono. 

Enumerologia: o bilhete da lucidez estudantil; o bilhete da lucidez em viagem; o bilhete 

da lucidez juvenil; o bilhete da lucidez grupocármico; o bilhete da lucidez profissional; o bilhete 

da lucidez doméstico; o bilhete da lucidez pró-somaticidade. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio fraqueza somática–rebai-

xamento da lucidez; o binômio trauma emocional–fixação nosográfica; o binômio emocionalis-

mo-irracionalidade; o binômio paixão-acriticidade; o binômio trafor-autossuperação. 

Interaciologia: a interação emocionalismo-assedialidade; a interação capricho-regres-

sismo; a interação multidão-obnubilação; a interação momento crítico–instintividade; a intera-

ção inexperiência-reatividade; a interação evocação–volta ao passado; a interação proéxis-con-

trafluxo. 

Crescendologia: o crescendo raramente-esporadicamente-regularmente-sempre.  

Trinomiologia: o trinômio autesforço-autossuperação-autodomínio; o trinômio retro-

cognição-autoconscientização-profilaxia. 

Polinomiologia: o polinômio amparador-inspiração-anotação-desempenho. 

Antagonismologia: o antagonismo retroego anticosmoético / neoego retificador; o an-

tagonismo companhias assediadoras do passado / amparadores de função atual; o antagonismo 

religiosidade / prática da tenepes; o antagonismo servidão interpresidiária / doação libertadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin precisar escrever para si diante da vulnerabi-

lidade consciencial; o paradoxo da autossabotagem quando a conscin age contra si mesma e os 

próprios ideais evolutivos; o paradoxo de nem sempre reconhecer o conteúdo da própria escrita. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à evitação dos regressismos pessoais. 

Filiologia: a registrofilia; a lucidofilia; a reciclofilia; a tecnofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o combate à grafofobia; a superação da neofobia; a eliminação da autocriti-

cofobia; a evitação da recinofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da hipomnésia; o corte da síndrome da obnu-

bilação consciencial; a suspensão da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a eliminação da mania de autenganar-se; a superação da mania de autocor-

romper-se; a evitação da mania de esquecer o essencial. 
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Mitologia: o combate ao mito da infalibilidade consciencial. 

Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a proexoteca; a autopesquisoteca; a lucidoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Grafologia; a Mnemossomatologia; a Terapeuticologia; a Autoconsciencioterapia; a Auto-

determinologia; a Traforologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade precavida; o ser responsável; o perfil do 

cético-otimista-cosmoético. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens prio-

ritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens graphopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bilhete da lucidez do inversor = o lembrete personalizado de como evitar 

as armadilhas antievolutivas da Socin comprometedoras da invéxis; bilhete da lucidez do reci-

clante = a anotação referente às responsabilidades pessoais já assumidas a serem levadas de eito 

juntamente com as reciclagens existenciais. 

 

Culturologia: a cultura do registro útil; a cultura da profilaxia; a cultura da lucidez. 

 

Taxologia. Eis listados, na ordem alfabética, 10 exemplos de tipos de bilhetes da lucidez 

e respectivos objetivos: 

01.  Anticomocionalismos. Para não ser engolido pelo holopensene vigente. 

02.  Antidificuldades. Para acionar os autotrafores ou saber pedir ajuda profissional. 

03.  Antidispersividades. Para evitar dispersar-se em certos contextos. 

04.  Antifragilizações. Para ter roteiro de como agir em momentos de autofragilização.  

05.  Antiinexperiências. Para utilizar técnicas facilitadoras em certas injunções. 

06.  Emergenciais. Para saber como agir com rapidez no ―sufoco‖ ou sob pressão. 

07.  Pós-recaídas. Para retomar a terapêutica pessoal após regressismos. 

08.  Pró-autodecisões. Para manter-se firme e não voltar atrás em decisões.  

09.  Pró-retrocognições. Para evitar repetir o passado nosográfico. 
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10.  Reequilibrantes. Para retomar o autequilíbrio consciencial após perda de prumo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bilhete da lucidez, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

02.  Anomia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

11.  Oscilação  da  autolucidez  intrafísica:  Autolucidologia;  Nosográfico. 

12.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico.   

13.  Prumo  ortopensênico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Requinte  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Subconsciencialidade:  Subconscienciologia;  Nosográfico. 

  

O  BILHETE  DA  LUCIDEZ  É  O  LEMBRETE  DA  PRÓPRIA  

CONSCIN  PARA  SI  MESMA  VISANDO  SALVAGUARDAR  

POSTURAS  E  AUTORRESOLUÇÕES  EVOLUTIVAS  TOMADAS  

EM  MOMENTOS  DE  AUTOCENTRAGEM  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitor, escreve bilhetes da lucidez visando manter-se fir-

me nas autodeterminações evolutivas? Quais têm sido os resultados evolutivos a partir disso? 

 
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 993 e 994. 

 

K. A. 
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B I L I B E R T A Ç Ã O    I N V E R S O R A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bilibertação inversora é a condição indispensável para o inversor exis-

tencial, homem ou mulher, alcançar a verdadeira autonomia para executar racionalmente a auto-

proéxis, constituída por 2 elementos fundamentais: o domínio das energias conscienciais (ECs, 

Energossomatologia) e a independência econômico-financeira (pé-de-meia, Economia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo bi vem do idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; dois; dúplice‖. O ter-

mo liberto deriva do mesmo idioma Latim, libertus, ―liberto; forro‖. Surgiu no Século XIV. A pa-

lavra libertação apareceu no Século XVI. O vocábulo inversor procede também do idioma Latim, 

inversus, ―voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado‖, e este 

de invertere, ―revirar; revolver; permutar‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bilibertação proexológica. 2.  Bilibertação existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo Invexologia: 

Antinvexologia; ASSINVÉXIS; Cinvéxis; Grinvéxis; inversão; inversor; inversora; invexibilida-

de; invexiometria; invexograma; invexológico; invexológica; invexoteca. 

Neologia. As 3 expressões compostas bilibertação inversora, bilibertação inversora an-

tecipada e bilibertação inversora madura são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Subjugação existencial. 2.  Autodeficiência proexológica. 

Estrangeirismologia: o Administrarium; a conscin large; o selfmade man; a selfmade 

woman; a awareness evolutiva. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade convergindo para a meta prioritária; o mega-

foco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas; o megafoco duradouro revelado no ma-

terpensene pessoal; a retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafo-

co; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas; a conquista da autopense-

nização liberta. 

 

Fatologia: a bilibertação inversora; a liberdade de manifestação do proexista; a liberta-

ção pessoal iniciada na fase da preparação existencial; a autonomia proexológica; as provas da 

autodeterminação da conscin lúcida; a libertação inversora assentada na intra e na extrafisicalida-

de; a alforria quanto ao cifrão; os desafios da tares; a instrumentação consciencial primordial ao 

enfrentamento da intrafisicalidade; o contato antecipado com as realidades sociais e multidimen-

sionais; o estímulo à hiperacuidade juvenil; a autoimunização ante as lavagens cerebrais; o aflora-

mento intenso da autoconsciencialidade; a noção precoce das autorresponsabilidades; o amadure-

cimento afetivo na sustentação da coabitação duplista; a fixação ininterrupta da meta evolutiva da 

existência humana; a pedagogia da bilibertação inversora nas instituições conscienciocêntricas, 

principalmente, a ASSINVÉXIS, a EVOLUCIN e a REAPRENDENTIA. 

 

Parafatologia: os efeitos inestimáveis das autorretrocognições sadias precoces; o valor 

intrafísico do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autovivência do estado vibracional (EV) 
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profilático; o domínio precoce do EV profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

o arco voltaico craniochacral; a autossustentabilidade multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo precoce vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; 

o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico auto-

questionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo descrenciológico fa-

tos-parafatos-autexperiências; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; a teática do princípio da descrença; o princípio da evolução per-

manente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) imprimindo lisura ao próprio me-

gafoco principal desde a mocidade física. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; os princípios embasadores das técnicas de viver oti-

mizando a evolução consciencial; as técnicas de definição do megafoco permanente; as técnicas 

de autossustentabilidade consciencial; as técnicas de autodesassédio. 

Voluntariologia: a autodisponibilidade sustentando o princípio do voluntariado tarísti-

co reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Invexólogos. 

Efeitologia: o efeito dinamizador autevolutivo da aquisição definitiva do megafoco inte-

rassistencial; os efeitos evolutivos do binômio independência econômica–autodomínio energéti-

co; os efeitos da bilibertação inversora no autodesassédio; os efeitos dos estado vibracional no 

autodomínio holossomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualificação. 

Enumerologia: o alicerce da autonomia intrafísica; a base da autemancipação precoce;  

o desenlace da mentalidade infantil; o pilar da autexpressão livre; o requisito para a submissão  

à  Cosmoética; o desimpedimento à independência mentalsomática; a desobstrução do caminho 

proexológico. 

Binomiologia: o binômio Energossomatologia-Economia; o binômio princípio da aute-

volução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio princípio da responsabili-

dade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–au-

torreflexão continuada; a reeducação consciencial pelo binômio educação formal–autodidatismo 

útil. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação inteligência financeira–in-

teligência energética. 

Crescendologia: o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; 

o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo megafoco 

permanente existencial–megafoco permanente multiexistencial ou autorrevezamental. 

Trinomiologia: o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene 

pessoal; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discordância– 

–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; os ganhos evolutivos do megafoco no 
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trinômio universalismo-maxifraternismo-Cosmoética; a eliminação do trinômio fragilidades-ca-

rências-dependências. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinô-

mio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo 

prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do au-

tocomodismo. 

Paradoxologia: o paradoxo surpreendente do adolescente equilibrado; o paradoxo har-

monia íntima–turbulência hormonal; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência 

consciencial. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocên-

tricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei da sobrevivência; a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude;  

a lei da megafraternidade evolutiva; a lei da manutenção do megafoco consciencial. 

Filiologia: a filosofofilia; a invexofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomato-

filia; a criteriofilia; a definofilia. 

Sindromologia: o avesso da síndrome do infantilismo. 

Holotecologia: a ciencioteca; a invexoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a enci-

cloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Parapercepciologia; a Intermissio-

logia; a Intrafisicologia; a Preparatoriologia; a Liberologia; a Energossomatologia; a Economia;  

a Proexologia; a Evoluciologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pesquisador indepen-

dente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pesquisadora in-

dependente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens orthopen-
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senicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

conscientiometra; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bilibertação inversora antecipada = a condição obtida pelo inversor(a) 

existencial ainda na fase preparatória da autoproéxis; bilibertação inversora madura = a condição 

obtida pelo inversor(a) existencial na fase executiva da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da holomaturidade consciencial; a cultura da Invexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bilibertação inversora, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Ego  precedente:  Egologia;  Neutro. 

10.  Fixação:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

12.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Predelineamentologia:  Prospectivologia;  Neutro. 

14.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

AO  ALCANÇAR  A  CONDIÇÃO  DA  BILIBERTAÇÃO  INVER- 
SORA,  A  CONSCIN  LÚCIDA  ELIMINA  TODOS  OS  ENTRA-
VES  INTRAFÍSICOS  OU  SOCIAIS  BÁSICOS  PARA  A  EXE- 

CUÇÃO  DA  PRÓPRIA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é inversor(a) existencial? Conseguiu a biliberta-

ção inversora? 
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B I L I N G U I S M O  
( P O L I G L O T I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bilinguismo é a qualidade, condição, característica, ato, prática, efeito ou 

resultado de a conscin, homem ou mulher, usar duas línguas ou dialetos na vida cotidiana multi-

dimensional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo bi vem do idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; dois; dúplice‖. O ter-

mo língue deriva do mesmo idioma Latim, lingua, ―órgão da língua; idioma; linguagem‖. O su-

fixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosó-

fico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou 

qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica‖. 

Sinonimologia: 1.  Biglossia; biglotismo. 2.  Equilinguismo. 3.  Sesquilinguismo. 4.  Di-

glossia. 5.  Bidialetalismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas bilinguismo aquisitivo, bilinguismo executivo e bi-

linguismo distributivo são neologismos técnicos da Poliglotismologia. 

Antonimologia: 1.  Monolinguismo duplo; monolinguismo paralelo. 2.  Semilinguismo 

duplo. 3.  Monoglotismo; unilinguismo. 4.  Multilinguismo; plurilinguismo; poliglotismo. 5.  Hi-

perpoliglotismo. 

Estrangeirismologia: o language spurt; o borrowing; o code-switching; o code-mixing; 

a language-dependent recall; o play with language; o go-between. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conviviologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes: – Monoglotismo 

não, bilinguismo. Bilinguismo: estágio pré-poliglotismo. Bilinguismo: polineuroléxico inicial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do bilinguismo; os interpensenes; a interpenseni-

dade; os poliglotopensenes; a poliglotopensenidade; os traduciopensenes; a traduciopensenidade; 

a retrofôrma holopensênica evocada pelos idiomas; a impregnação holopensênica das línguas;  

a dominância holopensênica de 1 idioma sobre o outro; o assentamento dos idiomas na autopen-

senidade; a interfusão holopensênica. 

 

Fatologia: o bilinguismo; a vida intrafísica a partir de 2 códigos de comunicação; o bi-

linguismo simultâneo; o biletramento; a língua materna dupla; o bilinguismo sucessivo; a transfe-

rência de habilidades da primeira para a segunda língua; o fato de o bilinguismo ser tão comum 

globalmente quanto ao monoglotismo; o acréscimo posterior da terceira língua; o autoportfolio 

linguístico; o aporte comunicológico; a mudança da língua de base; o comportamento linguístico 

do bilíngue; o ego linguístico; o grupocarma estendido para atuações tarísticas; o fato de a primei-

ra língua nem sempre ser a mais forte; o enferrujamento dos idiomas; o esquecimento de idiomas 

sendo fenômeno tão frequente quanto o aprendizado de línguas; a reversão ao monolinguismo; os 

problemas metodológicos nas pesquisas convencionais sobre bilinguismo; o fato de o bilíngue 

funcional valer mais em comparação com o poliglota disfuncional. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na troca de idio-

mas; a sinalética energética e parapsíquica específica do idioma; a assim e a desassim das energi-

as veiculadas pelos idiomas; a conscientização multidimensional quanto ao bilinguismo; os aspec-

tos multiexistenciais, multidimensionais e holossomáticos intervenientes no fenômeno do bilin-

guismo, ainda insuspeitados pela Ciência Convencional (Ano-base: 2012). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cultura dominante–cultura minoritária. 

Principiologia: o princípio da complementaridade; o princípio da economia vocabular; 

o princípio da diversidade cultural; o princípio da descrença (PD) fundando a autexperimentação 

quanto à hipótese do período crítico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o bilinguismo. 

Teoriologia: as teorias de aquisição de primeira e segunda línguas; a teoria do modelo 

de sistemas alternados; as teorias cognitivas do bilinguismo; as teorias neurológicas do bilin-

guismo; a teoria da Sociolinguística aplicada ao bilinguismo. 

Tecnologia: as técnicas de educação multilíngue; a técnica da determinação do idioma 

a ser utilizado com o interlocutor; a técnica da introdução de estrangeirismos. 

Voluntariologia: o voluntariado internacional bilíngue. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Bilíngues; o Colégio Invisível dos Poliglotas;  

o Colégio Invisível dos linguistas; o Colégio Invisível dos tradutores; o Colégio Invisível dos 

intérpretes; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito da surdez no bilinguismo; o efeito do bilinguismo no controle da 

atenção seletiva; o efeito do bilinguismo na longevidade cognitiva; o efeito do contato regular 

com monoglotas das diferentes línguas; o efeito da atrofia linguística; o efeito da hostilidade in-

tercultural sobre o bilinguismo; o efeito do bilinguismo na interassistencialidade. 

Neossinapsologia: o cérebro bilíngue incipiente espraiando sinapses por todo o córtex 

cerebral; as neossinapses da troca de idiomas; o cérebro bilíngue veterano assentado em sinapses 

mais centralizadas; as neossinapses na área de Broca; as neossinapses na área de Wernicke. 

Ciclologia: o ciclo da dominância linguística ao longo da vida intrafísica. 

Binomiologia: o binômio aquisição-manutenção; o binômio interferências estáticas–in-

terferências dinâmicas; o binômio quantidade de input–tipo de input; o binômio papel da famí-

lia–papel da escola; o binômio atitude perante a língua–atitude perante a cultura; o binômio ne-

cessidade do idioma–nível de desenvolvimento linguístico; o binômio família multicultural–edu-

cação multilíngue. 

Interaciologia: a interação por meio da linguagem; a interação língua-cultura; a intera-

ção uso-fluência; a interação bilinguismo-biculturalismo; a interação mudança cultural–choque 

cultural; a interação vínculo interpessoal–língua utilizada; a interação babelismo-interlíngua. 

Crescendologia: o crescendo do aprendizado de idiomas; o crescendo das faixas etárias 

na aquisição e uso dos idiomas; o crescendo do esquecimento de idiomas; o crescendo fluência 

conversacional–proficiência acadêmica. 

Trinomiologia: o trinômio da aquisição da linguagem superextensão semântica–simpli-

ficação morfológica–supergeneralização gramatical; o trinômio aquisição-cristalização-recons-

trução dos idiomas pessoais; o trinômio transição-reconfiguração-assentamento linguísticos;  

o trinômio fluência linguística–dominância linguística–habilidades tradutórias; o trinômio situa-

ção-interlocutor-tópico; o trinômio holopensene-memória-vocabulário; o trinômio da tridotação 

consciencial parapsiquismo-comunicabilidade-intelectualidade. 

Polinomiologia: o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dici-

onário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o po-

linômio compreensão escrita–compreensão auditiva–produção escrita–produção oral; o polinô-

mio da etiologia do bilinguismo perfil do país–migração internacional–cultura–educação; o poli-

nômio da escolha linguística participantes–situação–tópico–função; o polinômio das interferên-

cias fonológicas–lexicais–idiomáticas–sintáticas–estilísticas–culturais; o polinômio da assimila-

ção cultural atitudes-comportamentos-valores-línguas; o polinômio fluência verbal–elaboração 

mental–flexibilidade pensênica–originalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo comunidade monolíngue / comunidade multilíngue; 

o antagonismo modo monolíngue / modo multilíngue; o antagonismo dominância / equilíbrio;  
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o antagonismo fluência subjetiva / fluência objetiva; o antagonismo bilíngue adulto / bilíngue cri-

ança; o antagonismo identidade bicultural / identidade extra; o antagonismo língua materna do 

imigrante / língua materna majoritária; o antagonismo bilinguismo ativo / bilinguismo passivo. 

Paradoxologia: o paradoxo da cultura A categorizar o bilíngue na condição de membro 

da cultura B e vice-versa. 

Politicologia: as políticas linguísticas dos grandes países monoglotas; as políticas educa-

cionais em contextos bilíngues. 

Filiologia: a conviviofilia; a interaciofilia; a conscienciofilia; a culturofilia; a glossofilia; 

a lexicofilia; a cogniciofilia. 

Mitologia: o mito de o bilíngue ter igual e perfeito domínio em todos os idiomas pesso-

ais; o mito de o bilíngue não ter sotaque nas diferentes línguas; o mito de os bilíngues serem na-

turalmente tradutores; o mito de os bilíngues verdadeiros adquirirem os idiomas na infância;  

o mito de os bilíngues serem também biculturais; o mito de os bilíngues apresentarem dupla per-

sonalidade; o mito de os bilíngues sempre expressarem emoções na língua materna; o mito de  

o bilinguismo retardar a aquisição da linguagem pela criança; o mito de as crianças educadas 

bilíngues estarem fadadas a misturar os idiomas aprendidos; o mito de o bilinguismo ter efeitos 

prejudiciais ao desenvolvimento infantil. 

Holotecologia: a poliglotismoteca; a linguisticoteca; a idiomaticoteca; a tradutoteca;  

a comunicoteca; a culturoteca; a cognoteca; a consciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Poliglotismologia; a Linguisticologia; a Traduciologia; a Psico-

logia; as Ciências Cognitivas; a Sociologia; a Antropologia; a Turismologia; a Economia; a Politi-

cologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o bilíngue; o bilinguista; o bilíngue dormente; o bilíngue jejuno; o bi-

língue monocultural; o bilíngue bicultural; o bilíngue multicultural; o bilíngue híbrido cultural;  

o bilíngue experiente; o ex-bilíngue; o monoglota pré-bilíngue; o poliglota pós-bilíngue; o profes-

sor de língua estrangeira; o profissional do turismo; o profissional da aviação; o agente secreto;  

o tradutor bilíngue; o intérprete bilíngue; o diplomata; o escritor de pena bilíngue; o docente de 

Conscienciologia internacional; o tratadista da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a bilíngue; a bilinguista; a bilíngue dormente; a bilíngue jejuna; a bilín-

gue monocultural; a bilíngue bicultural; a bilíngue multicultural; a bilíngue híbrido cultural; a bi-

língue experiente; a ex-bilíngue; a monoglota pré-bilíngue; a poliglota pós-bilíngue; a professora 

de língua estrangeira; a profissional do turismo; a profissional da aviação; a agente secreta; a tra-

dutora bilíngue; a intérprete bilíngue; a diplomata; a escritora de pena bilíngue; a docente de 

Conscienciologia internacional; a tratadista da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens communicator; o Homo 

sapiens polyglotticus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intel-

lectualis; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bilinguismo aquisitivo = a aquisição do segundo idioma, seja informal 

ou formalmente; bilinguismo executivo = a docência itinerante em 2 idiomas; bilinguismo distri-

butivo = a publicação da megagescon a partir de vivências e leituras bilíngues. 
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Culturologia: a cultura do bilinguismo; a cultura do multilinguismo; a Multiculturolo-

gia; a Interculturologia; a cultura de paz; a cultura da maxifraternidade; a Omniculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o bilinguismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

07.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Monoglotismo:  Neurolexicologia;  Neutro. 

13.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Política  linguística  da  CCCI:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  BILINGUISMO  VIVIDO  CONSTITUI  O  PRIMEIRO  SINAL  

DE  TRANSCENDÊNCIA  DA  LÍNGUA  MATERNA,  DEIXANDO  

PARA  TRÁS  O  MONOGLOTISMO  A  FIM  DE  CAMINHAR  

FIRMEMENTE  RUMO  AO  POLINEUROLÉXICO  FUNCIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de utilizar quantos idiomas? A resposta 

se coaduna com as exigências autoimpostas durante o Curso Intermissivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Grosjean, François; Bilingual: Life and Reality; XIX + 276 p.; 2 partes; 19 caps.; 91 citações; 9 ilus.;  
1 tab.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Harvard University Press; Cambridge, MA; USA; 2012; páginas VII a 276. 

 

O. M. 
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B I N Ô M I O    AB R I R    M Ã O–S O B R E P A I R A R  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio abrir mão–sobrepairar é a postura de a conscin, homem ou mu-

lher, abdicar das reivindicações egoicas, mantendo o equilíbrio emocional no desempenho das ta-

refas cosmoéticas prioritárias, sobrepujando os percalços por meio de atitude antipertúrbios. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio provém do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Apareceu no Século XIX. O vocábulo abrir procede também do idioma Latim, aperire, 

―descerrar; desunir; tornar patente; iniciar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra mão vem do mesmo 

idioma Latim, manus, ―mão; parte do corpo; símbolo de força e instrumento de luta ou de traba-

lho; combate; autoridade; poder; obra; letra; modo de escrever; tropa; turba‖. Apareceu igualmen-

te no Século XIII. O prefixo sobre deriva também do idioma Latim, super, ―em cima de; por cima 

de; acima de; mais do que; além de; ainda; sobre; demais; excessivamente; demasiadamente‖.  

O termo pairar procede do idioma Provençal Antigo, pairar, ―suportar; aguentar; ter paciência‖, 

e este provavelmente do idioma Latim, pariare, ―dar balanço; fazer contas; fazer ir a par; empare-

lhar; igualar‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Binômio conceder-sobrepujar. 2.  Binômio desapegar-sobrelevar.  

3.  Binômio ceder-sobrepairar. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo pairar: ma-

xissobrepairamento; pairação; pairada; pairado; pairador; pairadora; pairamento; pairante; 

pairável; sobrepairada; sobrepairado; sobrepairamento; sobrepairante; sobrepairar; sobrepai-

rável. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio abrir mão–sobrepairar, binômio primá-

rio abrir mão–sobrepairar e binômio avançado abrir mão–sobrepairar são neologismos técnicos 

da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio reivindicar-lamentar. 2.  Binômio reter-reagir. 3.  Binômio 

cobiçar-descontrolar-se. 

Estrangeirismologia: a autoconsciencialidade large. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do sobrepairamento cosmoético; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a transcendência das justificativas egoicas; a ampliação da cosmovisão assis-

tencial; o desprendimento para sobrebujar os interesses pessoais; a condição de sobrelevar a ―in-

justiça pessoal‖, tendo em vista a assistência para o grupo maior; o posicionamento de abdicar de 

herança orientado pela Cosmoética pessoal; os acertos grupocármicos; o aprimoramento da isen-

ção emocional através da análise racional dos fatos; a anticonflitividade diante da renúncia lúcida; 

a desdramatização ao receber as heterocríticas no curso Conscin-cobaia da CONSCIUS; as cons-

tantes qualificações da intraconsciencialidade; as gradativas reciclagens do egocentrismo infantil; 

a eliminação dos queixumes e vitimizações; a maturação consciencial para a interassistencialida-

de; o desapego anticonflitivo; a presença de transparência imperturbável; o abertismo conscienci-

al pró-evolutivo; a predisposição à reconciliação; o vislumbre da cosmovisão; a decisão de não 

criar expectativas; a convivência com o animal pré-humano; a resistência às exigências do subcé-
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rebro abdominal; a priorização do uso do mentalsoma; o ato de desfocar-se da visão rasteira do 

ego para alcançar a intercompreensão fraterna. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a perspectiva do 

amparador extrafísico e da consciex evoluída; o entendimento da cosmovisão evolutiva do evo-

luciólogo; a megafraternidade extrafísica; a serenidade nas projeções conscientes assistenciais;  

o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo das reconciliações grupocármicas. 

Principiologia: o princípio da isenção interassistencial; o princípio de objetivar o me-

lhor para todos; o princípio da omissuper; o princípio do heteroperdão; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da interdependência 

evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da autodesassedialidade; 

a técnica expansiva da Cosmovisiologia; a técnica do espelhamento evolutivo; as técnicas de ma-

nutenção da homeostase holossomática; a técnica da desdramatização emocional; a técnica eto-

lógica do salto baixo; a técnica da visão do amparador. 

Voluntariologia: o voluntário apaziguador de conflitos; o paravoluntário interassisten-

cial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vigil (IFV); o laboratório conscienciológi-

co da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da paz; o labcon 

pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio 

Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível 

da Cosmovisiologia. 

Efeitologia: os efeitos das energias conciliatórias; os efeitos benéficos da libertação das 

mágoas; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos da suplantação 

das carências emocionais; os efeitos dos descartes dos resquícios egoicos; os efeitos do auto  

e heterodesassédio da força presencial homeostática; o efeito escudo protetor da ortopenseni-

zação. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas pelas ações altruístas; as neossinapses ad-

vindas das neoapreensões da pararrealidade; as neossinapses geradas pelas autorreflexões. 

Ciclologia: o ciclo assistir–ser assistido; o ciclo da reeducação das condutas pessoais. 

Enumerologia: a postura conciliatória; a postura heteroperdoadora; a postura abdicató-

ria; a postura imparcial; a postura serena; a postura megafraterna; a postura pacífica. 

Binomiologia: o binômio abrir mão–sobrepairar; o binômio autoimperdoamento-hete-

roperdoamento; o binômio perdão-renúncia; o binômio paciência-persistência; o binômio para-

direito-paradever. 

Interaciologia: a interação harmonia intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva. 

Crescendologia: o crescendo egocentrismo-altruísmo; o crescendo egocarma-grupo-

carma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio renúncia-equilíbrio-assistência; o trinômio discernimento- 

-lucidez-abertismo; o trinômio nosográfico ter razão–reivindicar–assediar; o trinômio autestima- 

-autoconfiança-autossuficiência. 

Polinomiologia: o polinômio renúncia-imparcialidade-imperturbabilidade-interassis-

tencialidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / interassistencialidade; o antagonis-

mo mão-aberta / mão-fechada; o antagonismo assistir / competir; o antagonismo autossuficiên-

cia / carência; o antagonismo conceder / reivindicar; o antagonismo conscin doadora / conscin 

receptora; o antagonismo satisfação malévola / satisfação benévola. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência ganhar evolutivamente por meio da renún-

cia às próprias necessidades. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei da economia de males. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia; 

a conscienciofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a assediofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização. 

Maniologia: o descarte da egomania. 

Mitologia: o mito de perdoar ser sinônimo de esquecer. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a maturoteca; a assistencioteca; a egoteca; a mentalso-

matoteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; 

a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Grupocarmologia; a Priorologia; 

a Autevoluciologia; a Ortopensenologia; a Equilibriologia; a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin baratrosférica; o ser inter-

assistencial; a conscin evolutivamente madura; a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; 

o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-sere-

não vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homen de ação. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva;  

a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-sereno-

na vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo 

sapiens perdonator; o Homo sapiens egocentrofugator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio primário abrir mão–sobrepairar = a postura esporádica do pré- 

-serenão ao abdicar de estar com a razão, sobrelevando os trafares alheios provocativos de confli-

tos no grupo; binômio avançado abrir mão–sobrepairar = a postura altruísta vivenciada em tem-

po integral pelo desperto, de acolher na psicosfera pessoal os assistidos perturbados, sem prejuízo 

da auto-homeostase. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia Evolutiva; a cultura do melhor para todos. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4805 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio abrir mão–sobrepairar, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens in-

teressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antirritabilidade:  Equilibriologia;  Homeostático. 

03.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

05.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  controladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Oxigenação  pensênica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

14.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

15.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

AO  ABRIR  MÃO  DAS  REIVINDICAÇÕES  E  APEGOS  EGOI-
COS,  A  CONSCIÊNCIA  COSMOÉTICA  SOBREPAIRA  OS  AU-
TOCONFLITOS  EMOCIONAIS  E  OS  PERCALÇOS  IMPEDITI-
VOS  DAS  TAREFAS  INTERASSISTENCIAIS  PRIORITÁRIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de abdicar dos apegos egoicos e sobre-

pairar os conflitos primários da convivialidade interassistencial? Como se conduz na vida diária 

em relação ao tema? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina 

Thomaz; revisores Alexandre 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 infográfias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 22, 23, 56, 57, 190 a 193 e 199. 
2.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 

caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 44 a 54. 

3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica da 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 consciencia; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 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 140 e 141. 
4.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 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.; reimp.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de 

Janeiro, RJ; 1999; páginas 167 a 174. 

 

R. M. L. 
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B I N Ô M I O    AD M I R A Ç Ã O - D I S C O R D Â N C I A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O binômio admiração-discordância é a coexistência do ato de trabalhar em 

paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo, ou seja, o ato de conjuntamente manter 

pontos de vistas, inclusive filosóficos, distintos, entre as conscins e enfatizar os trafores acima dos 

trafares alheios. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. A palavra admiração deriva do mesmo 

idioma Latim, admiratio, ―ação de admirar; assombro; espanto; surpresa; pasmo‖. Apareceu no 

Século XV. O vocábulo discordar procede também do idioma Latim, discordare, ―estar em de-

sarmonia, em desinteligência; altercar; discordar; dividir; ser diferente; diferenciar-se‖. Surgiu no 

Século XIV. O termo discordância apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Princípio da admiração-discordância. 2.  Técnica da admiração-dis-

cordância. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo admiração: 

admirabilidade; admirada; admirado; admirador; admiradora; admirando; admirante; admirar; 

admirativo; admirável; admiromania; admiromaníaca; admiromaníaco; admirômano; autadmi-

ração. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio admiração-discordância, binômio admi-

ração-discordância doméstico e binômio admiração-discordância coletivo são neologismos téc-

nicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Admiração pessoal. 2.  Discordância pessoal. 3.  Ressentimento.  

4.  Mágoa. 5.  Desafeição. 6.  Antagonismo conscienciológico. 7.  Amizade evitável. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da 

autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as cons-

cins; a awareness afetiva; a friendship. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; o holopensene pes-

soal da intercompreensão; o binômio admiração-discordância mantendo a desopressão holopen-

sênica; a flexibilidade autopensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmono-

pensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a harmonia entre diferentes consciências e mundividências; as interações so-

ciais da conscin lúcida; o fato óbvio de sem o binômio admiração-discordância as atividades 

conscienciológicas dos debates do Tertuliarium não se sustentarem; o binômio admiração-discor-

dância indispensável à harmonia doméstica; a aplicação do binômio admiração-discordância às 

aulas e conferências, atuantes na melhoria da sociabilidade; o binômio admiração-discordância 

como desencadeador da saudade; a não violência exemplificada; a desobediência civil quando ho-

meostática; a objeção de consciência evolutiva; a omissuper pessoal silenciosa; a repulsa inteli-

gente do lado patológico das consciências. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a convivialidade com diversidade sinérgica; o sinergismo dos acertos 

entre as pessoas afins. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da 

convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os 

afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio coexis-

tencial da admiração-discordância; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de cada qual responder 

evolutivamente pelos próprios atos. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) re-

grando os limites das concessões; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código social de boa 

convivência. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; o atilamento quanto aos 

comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas  

à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da vivência coexistencial do 

binômio admiração-discordância; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da omis-

super. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla 

evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório consciencio-

lógico do pensamento divergente. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os 

efeitos pacificadores dos acordos diplomáticos e paradiplomáticos para a convivência sadia. 

Neossinapsologia: as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo grupocármico 

inevitável encontros-desencontros-reencontros. 

Enumerologia: a sociabilidade cosmoética; o convívio fraterno; a oposição civilizada;  

o debate intercooperativo; a refutação tarística; o respeito incondicional; a empatia universal. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-he-

teroperdoamento; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manu-

tenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) 

orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binô-

mio Cronêmica-Proxêmica. O binômio admiração-discordância frequentemente faz os políticos 

empregarem a técnica do morde e assopra: usam a ameaça hoje e a conciliação amanhã, trocando 

a fase da hostilidade retrógrada pela fase da conciliação evoluída. Daí se conclui, a rigor: exis-

tem técnicas políticas, diplomáticas, sociológicas, psicológicas e filosóficas em todas as linhas de 

conhecimento humano. Em tese, para tudo na vida humana vem surgindo a técnica top de linha, 

mais recente e melhor. 

Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os 

parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação 

entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência; 

a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação CCCI–Socin Patológica; a interação 

Interlúdio-Baratrosfera. 
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Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o cres-

cendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralida-

de-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisís-

tico; o crescendo Patologia Pessoal–Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-apri-

morar; o crescendo de aquisição do senso universalista. 

Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinforma-

ção-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio 

mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio valores inconciliáveis–interesses incompa-

tíveis–coexistência harmoniosa. 

Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão. 

Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífe-

ra / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo 

amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade 

/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo desaprovação educada / hostilidade;  

o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal; o antagonismo desacordo mentalsomáti-

co / aversão emocional; o antagonismo maxidissidência cosmoética / minidissidência capricho-

sa; o antagonismo cosmovisão / maniqueísmo. 

Paradoxologia: o binômio admiração-discordância na condição de miniparadoxo da 

Conscienciologia; o paradoxo da divergência sem desunião. 

Politicologia: a democracia direta; a posição política da objeção de consciência pacífica; 

as bases democráticas do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais. 

Filiologia: a sociofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimento-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Binomiologia; a Grupocarmologia; a Autodis-

cernimentologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Maxiproexologia; a Intraconsciencio-

logia; a Parapedagogiologia; a Parapesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens 

conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator;  

o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio admiração-discordância doméstico = a autovivência do binô-

mio de modo familiar, na dupla evolutiva ou no grupocarma; binômio admiração-discordância 

coletivo = a autovivência do binômio de modo coletivo, policármico e multidimensional. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia; a Multiculturologia das amizades intra e ex-

trafísicas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 reações pessoais positivas da conscin lúcida, quando interpreta e vivencia cosmoeticamente  

o binômio admiração-discordância, a partir do código pessoal de Cosmoética: 

1.  Acareação cosmoética: consciencialidade grupal. 

2.  Aceitação do contraditório: coexistência pacífica. 

3.  Condição da conscin-cobaia: megaexposição pessoal. 

4.  Conscin duplista: Duplologia; Evoluciologia. 

5.  Heterocriticologia: autocrítica; heterocrítica. 

6.  Mundividência alheia: Cosmovisiologia. 

7.  Refutaciologia: Confutaciologia; Debatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio admiração-discordância, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

06.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Antipodia  consanguínea:  Antipodismologia;  Nosográfico. 

11.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

13.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Ideia  impactante:  Parapesquisologia;  Neutro. 

15.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 
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O  BINÔMIO  ADMIRAÇÃO-DISCORDÂNCIA  FUNDAMENTA 
A  CONVIVIALIDADE  COSMOÉTICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  
INTERMISSIVISTA,  PRATICANTE  DO  PRINCÍPIO  DA  DES-
CRENÇA  PRIORITÁRIO,  PROEXOLÓGICO  E  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite e aplica o binômio admiração-discordân-

cia? Em todas as instâncias e contingenciamentos da vida intra e extrafísica? 
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B I N Ô M I O    AF E T I V I D A D E - S E X U A L I D A D E  
( S E X O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio afetividade-sexualidade é a associação entre a vivência dos sen-

timentos e emoções e a satisfação das necessidades sexuais, influenciando o comportamento, es-

colhas e saúde holossomática da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo afetividade deriva do idioma Latim Tar-

dio, affectivus, ―que exprime desejo; afetivo‖. Apareceu no Século XVII. A palavra sexual proce-

de também do idioma Latim Tardio, sexualis, ―do sexo feminino; de mulher; feminil‖. Surgiu no 

Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Associação afetividade-sexualidade. 2.  Conexão afetividade-sexuali-

dade. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio afetividade-sexualidade, binômio afetivi-

dade-sexualidade patológico e binômio afetividade-sexualidade sadio são neologismos técnicos 

da Sexossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio assexualidade-antiafetividade. 2.  Inexperiência afetivo-se-

xual. 3.  Assexualidade. 4.  Indiferença afetiva. 

Estrangeirismologia: o carpe diem hedonista; o Conviviarium assediado; o congressus 

subtilis; o velox consilium sequitur paenitentia; a hipocrisia do Homo sapiens theatralis infiel;  

o status social da promiscuidade; os relacionamentos one-night stand; o sexting; a sexual fantasy; 

a pornstar megassediadora; a nymphomanic derrubadora de homens; os benefícios afetivos do 

pillow talk; a carnis desideria; a affettività e sessualità consapevole; a máxima union is strength; 

o open mind afetivo; o upgrade da afetividade e da sexualidade. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às vivências sadias da afetividade e da sexualidade. 

Citaciologia. Eis ditado chinês capaz de explicitar o tema: – Árvore plantada com amor 

ninguém derruba. 

Ortopensatologia: – “Crescendo. No trinômio ou crescendo da convivialidade, a cons-

ciência sai da sexualidade para a afeição do duplismo e descobre a autovivência permanente da 

transafetividade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade afetivo-sexual; o holopensene pes-

soal da sexossomática; o holopensene pessoal da carência afetivo-sexual; o holopensene pessoal 

da autorreciclagem afetivo-sexual; a falta de lucidez expressa no holopensene pessoal; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os bato-

pensenes; a batopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; o transe afetivo, energético  

e inconsciente das paixonites prejudicando a manifestação pensênica diuturna; a promiscuidade 

pensênica nas fantasias sexuais, poluindo o sexossoma; o holopensene pessoal da recomposição 

consciencial e afetividade sadia; a eliminação dos bagulhos autopensênicos coibidores da sexuali-

dade sadia; o orgasmo pensênico e mútuo como melhor forma de orgasmo comum; a autorganiza-

ção pensênica na base do interrelacionamento cosmoético. 

 

Fatologia: a vivência afetivo-sexual; a conjugabilidade sadia do amor e sexo; o idealis-

mo da relação afetiva a 2; as relações afetivo-amorosas superficiais devido ao excesso de indivi-
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dualismo e narcisismo; o porão consciencial; o amor egoísta; o carente tornando-se companhia 

desagradável, dificultando o assentamento da vida afetiva; a vida sexual inativa ou desorganizada; 

o tédio e a monotonia no leito conjugal intensificando as carências afetiva e sexual; a compulsão 

por sedução tendo objetivo do sexo fácil, sem envolvimento emocional; a condição do carente, se 

anulando e permanecendo em submissão patológica; a sexualidade promíscua podendo levar  

a acidente de percurso; o parceiro com olhos de solteiro; o solteirão sem duplista dando vazão ao 

sexochacra através de evocações patológicas; o viciado em paixonites; a autoimolação através da 

supressão do prazer sexual levando ao desequilíbrio holossomático; os celibatários praticantes da 

masturbação compulsiva e pedofilia; a incerteza, a angústia e a depressão gerando bloqueios se-

xochacrais do casal íntimo; a baixa frequência sexual refreando o rendimento pessoal; a composi-

ção da dupla evolutiva (DE) sendo forma eficiente de eliminar as carências afetivo-sexuais; o pra-

zer compartilhado através do orgasmo, a fim de aproximar e manter o casal romântico coeso. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a alcova blindada; 

a prática do arco voltaico craniochacral; o holorgasmo; a drenagem energética; a vampirização 

energética do funcionário, sem automotivação nem forças para fazer amor ou ter prazeres sadios; 

o sexo inativo podendo ser atitude estagnadora de energias conscienciais (ECs); o ataque extrafí-

sico; as excursões a bacanais extrafísicos; o casal íntimo com sexo ativo mantido pelos liames do 

sexochacra; o casal incompleto com sexo inativo mantido pelos liames do cardiochacra; a prática 

do sexo diário propulsora do desenvolvimento das ECs; a satisfação na sexualidade madura possi-

bilitada pela união efetiva das ECs sexuais; a condição de bom humor e soltura do energossoma 

em decorrência da afetividade e sexualidade sadias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico compulsão sexual–decisão impulsiva; o si-

nergismo afinidade cognitiva–afinidade emocional–afinidade sexual; o sinergismo afetividade 

sadia–melhoria íntima; o sinergismo da intercooperação evolutiva a 2, capaz de dinamizar  

a evolução de cada parceiro da dupla evolutiva; o sinergismo maturidade afetiva–discernimen-

to–racionalidade. 

Principiologia: a falta de vivência do princípio da afetividade e sexualidade madura;  

o princípio “quem procura acha” no bom e no mau sentido; o princípio “isso não é para mim” 

frente aos relacionamentos patológicos levando a conscin ao encontro pré-duplista; o princípio da 

evolução consciencial; o princípio da não contradição; o princípio do prazer; o princípio “quem 

doa mais, recebe mais”; o princípio da territorialidade dentro da alcova pessoal; o princípio do 

sexo ser meio e não fim para a conscin lúcida. 

Codigologia: a afetividade e sexualidade sadias aperfeiçoando o código pessoal de Cos-

moética (CPC) e o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da zona de conforto patológica; a teoria da extinção das manifes-

tações de homem bicho no curso da evolução consciencial; a teoria da homopensenidade a 2 da 

dupla evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica do sexo diário; a técnica do holor-

gasmo; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição) entre os parceiros da dupla evolutiva apli-

cada à interação sexualidade-sentimentalidade-intelectualidade-consciencialidade. 

Voluntariologia: o professor voluntário da Conscienciologia; o voluntário consciencio-

terapeuta incentivando a autopesquisa e potencializando as recins do evoluciente através de abor-

dagem tarística; o voluntariado entrosado da dupla evolutiva. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Duplolo-

gia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Sexossomatologia; o Colégio Invisível da Consci-

encioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colé-
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gio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Transafetivologia; o Colégio Invisí-

vel da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos das vivências afetivo-sexuais sadias minimizando carên-

cias energéticas; os efeitos do holopensene da Socin Patológica na atração sexual, na escolha 

amorosa e no entendimento sobre a relação afetiva; os efeitos improdutivos das ectopias afetivas. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses críticas próprias das deslavagens subcere-

brais; as neossinapses das recins individuais; a criação de neossinapses a partir dos atendimen-

tos consciencioterápicos; as neossinapses da maturidade afetivo-sexual. 

Ciclologia: o ciclo patológico dos prazeres subcerebrais; o ciclo ininterrupto de euforia 

vivida a 2 no estado de paixão amorosa. 

Enumerologia: a afetividade-sexualidade instintiva; a afetividade-sexualidade patológi-

ca; a afetividade-sexualidade egoísta; a afetividade-sexualidade primária; a afetividade-sexuali-

dade madura; a afetividade-sexualidade sadia; a afetividade-sexualidade avançada. 

Binomiologia: o binômio afetividade-sexualidade; o binômio admiração-discordância 

atuante em aparar as arestas dos relacionamentos; o binômio vício–alívio ilusório; o binômio pa-

tológico celibato-pedofilia. 

Interaciologia: a interação carência sexual–assédio; a interação fantasias sexuais–al-

cova contaminada; a interação irresponsabilidade–sexo desprotegido (DST); a interação afetivi-

dade madura–sexualidade sadia; a interação das energias sexuais androssoma-ginossoma; a in-

teração primener afetiva–primener parapsíquica–primener intelectual. 

Crescendologia: o crescendo repressão sexual–abstinência sexual–carência sexual– 

–bacanais extrafísicos; o crescendo desbloqueio sexochacral–desbloqueio energossomático–sol-

tura energossomática–projetabilidade lúcida; o crescendo sexualidade-afetividade-transafetivi-

dade; o crescendo orgasmo-holorgasmo. 

Trinomiologia: o trinômio afetividade-sexualidade-interassistencialidade; o trinômio 

aqui-agora-já para a manutenção da condição da sexualidade e da parassexualidade patológica;  

o trinômio amor sincero–felicidade íntima–primener a 2; o trinômio afinidade-empatia-conexão. 

Polinomiologia: o polinômio promiscuidade–insatisfação–carência–congressus subtilis; 

o polinômio afetividade–sexualidade madura–homeostase holossomática–holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade sexossomática / vampirismo bioenergéti-

co; o antagonismo sexochacra / coronochacra; o antagonismo afeição racional / paixonite agu-

da; o antagonismo promiscuidade / duplismo evolutivo; o antagonismo satisfação afetivo-sexual  

/ carência afetivo-sexual. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência não ter sexo e ainda assim o soma de ho-

mem ou de mulher ditar papéis, posturas e condutas na Socin; o paradoxo de a aparente autossu-

ficiência esconder grande carência afetiva; o paradoxo de a nulificação da força do sexo na vida 

humana ser condição necessária à plenitude da transafetividade; o paradoxo da virgem intrafísi-

ca participante assídua de bacanais extrafísicos. 

Politicologia: a pornocracia; a sexocracia; a ditadura do psicossoma. 

Legislogia: a lei de atração dos afins formando casais evolutivos ou antievolutivos; a lei 

da reeducação afetivo-sexual. 

Filiologia: a evoluciofilia; a energofilia; a retilineofilia; a gesconofilia a 2; a adrenofilia;  

a sexofilia promíscua; a proexofilia. 

Fobiologia: a fobia de ―não curtir a vida adoidado‖; a fobia da solidão; a erotofobia;  

a disabiliofobia; a malaxofobia; o medo de desagradar; a autexperimentofobia. 

Sindromologia: a síndrome do vampirismo bioenergético; a evitação da síndrome da 

apriorismose; a ausência da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Don Juan; a sín-

drome de satélite; a parassíndrome da abstinência da satisfação afetivo e sexual; a síndrome de 

Cinderela; a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da sín-

drome da imaturidade consciencial nas relações afetivas. 

Maniologia: a ninfomania controlada através do sexo diário monogâmico; a mania de 

ser complacente com aspectos patológicos da afetividade e sexualidade; a erotomania; a elimina-

ção da hedonomania; a mania da autossabotagem; a abolição das fracassomanias nas relações 
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afetivas; a nostomania dos relacionamentos anteriores prejudicando os relacionamentos presentes 

e futuros; a mania de ter ciúmes arruinando relações afetivas. 

Mitologia: o mito da satisfação afetivo-sexual nos relacionamentos casuais; a elimina-

ção dos mitos propiciando a autenticidade nas relações a 2; a irracionalidade de o mito da dupla 

evolutiva ser encontrada e não construída; o mito da assexualidade; o mito de a emoção superar 

a razão; o mito da paixão eterna impedindo conscins de viverem relacionamentos sadios; o mito 

da convivência sadia não ter debate. 

Holotecologia: a sexoteca; a patopensenoteca; a energoteca; a conscienciometroteca;  

a ortopensenoteca; a convivioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Sexomatologia; a Duplologia; a Conviviologia; a Experimento-

logia; a Desassediologia; a Subcerebrologia; a Energossomatologia; a Anticonflitologia; a Auto-

cogniciologia; a Autocoerenciologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autodiscernimentologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser ninfomaníaco; a consener; a consréu ressomada; a conscin assediada; 

a pessoa afetiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o carente sexual; o promíscuo; o infiel; o sedutor; o Don Juan; o íncu-

bo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a carente sexual; a promíscua; a infiel; a sedutora; a mulher derrubadora 

de homens; a súcubo; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ataca-

dista 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 reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens impulsus; o Homo sapiens 

conflictuosus; o Homo sapiens immaturus; o Homo obtusus; o Homo sapiens theatralis; o Homo 

sapiens assediator; o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens 

eroticus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio afetividade-sexualidade patológico = o fundamentado nas vi-

vências doentias, influenciando o comportamento e as escolhas do indivíduo de maneira obnubi-

lada; binômio afetividade-sexualidade sadio = o fundamentado na predominância do autodiscer-

nimento, conduzindo à homeostase holossomática e ao estado de pacificação e bem-estar íntimos. 
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Culturologia: a cultura da promiscuidade afetivo-sexual; os idiotismos culturais; a cul-

tura de “empurrar com a barriga” relacionamentos antievolutivos; a cultura do “não dá em na-

da”; a cultura do “todo mundo faz”; a cultura da Recexologia (recex e recin); a superação da 

cultura das justificativas para os próprios comportamentos; a cultura da autocrítica lúcida;  

a cultura da autexperimentação; a cultura da pacificação íntima; a cultura da convivialidade  

e intercooperação evolutiva a 2; a cultura da saúde holossomática. 

 

Taxologia. Conforme a Duplologia, o binômio afetividade-sexualidade pode ser classifi-

cado, por exemplo, em duas categorias básicas: 

1.  Primário: a condição de casal convencional, não formando dupla evolutiva. 

2.  Avançado: a condição de duplismo evolutivo exitoso, onde o saldo é positivo do 

ponto de vista proexológico. 

 

Caracterologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 10 rea-

ções das consciências vivendo o binômio afetividade-sexualidade patológico: 

01.  Acriticidade: o senso crítico reduzido. 

02.  Carência: a permanente insatisfação afetivo-sexual. 

03.  Egoísmo: a preocupação em satisfazer apenas os próprios instintos subcerebrais. 

04.  Exacerbação emocional: a emotividade aguçada, em detrimento da razão. 

05.  Fantasia sexual: a elaboração mental espúria da sexualidade patológica; a porno-

grafia pensênica. 

06.  Inquietação: a ausência de acalmia; a falta de autocontrole. 

07.  Obnubilação: a diminuição da lucidez consciencial. 

08.  Obtusidade: a ―carta branca‖ para cometer os pecadilhos mentais. 

09.  Promiscuidade: a sexualidade patológica. 

10.  Trancamento parapsíquico: a redução das parapercepções; a diminuição da criati-

vidade parapsíquica. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Sexossomática, a teática dos princípios da sexualidade 

madura pode ser otimizada através da técnica do duplismo evolutivo exitoso, objetivando a remis-

são da falta de lucidez da conscin carente afetivo-sexual. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

4 condições ou posturas propulsoras da homeostase no binômio afetividade-sexualidade: 

1.  Amor sincero: o relacionamento entre duas consciências lúcidas ao ultrapassar a bar-

reira da amizade, com sentimento mútuo, formando base sólida para as relações sexuais. 

2.  Base física: a blindagem energética da alcova do casal criando ambiente sadio e livre 

de assédios doentios extrafísicos. 

3.  Diálogo: a confiança mútua e o diálogo sincero tornando a vivência harmoniosa  

e sem tabus. 

4.  Diário: o sexo diário sendo conduta padrão otimizando o domínio sadio das ECs,  

preferível ao sexo individual ou masturbação (conduta exceção). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio afetividade-sexualidade, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

03.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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06.  Autorreciclagem  afetiva:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

07.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Congressus  subtilis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Crescendo  afetividade-transafetividade:  Transverponologia;  Homeostático. 

10.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Desrepressão  sexual:  Sexossomatologia;  Neutro. 

12.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Oaristo: Coloquiologia;  Neutro. 

 

SOB  A  ÓTICA  DA  HOLOMATUROLOGIA,  QUEM  PRIORIZA  

O  BINÔMIO  HOMEOSTÁTICO  AFETIVIDADE-SEXUALIDADE  

SUPERA  A  INSTINTIVIDADE,  VISANDO  A  CONQUISTA 
DA  CONDIÇÃO  EVOLUTIVA  DA  AUTOTRANSAFETIVIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o impacto das carências afetivo- 

-sexuais no cotidiano? Emprega o binômio afetividade-sexualidade enquanto alavanca para a evo-

lução pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Shame. Título Original: Shame. País: Reino Unido. Data: 2011. Duração: 101 minutos. Gênero: Drama. 

Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Steve 
McQueen. Elenco: Lucy Walters; Mari-Ange Ramirez; James Badge Dale; Nicole Beharie; Alex Manette; Hannah Ware; 

Elizabeth Masucci; Rachel Farrar; Loren Omer; Michael Fassbender; Carey Mulligan; Lauren Tyrrell; Marta Milans; Jake 

Siciliano; Robert Montano; Charisse Bellante; Amy Hargreaves; & Anna Rose Hopkins. Produção: Emile Sherman;  
& Iain Canning. Desenho de Produção: Judy Becker. Direção de Arte: Charles Kulsziski. Roteiro: Abi Morgan, Steve 

McQueen Peter Hampden; Tim Haslam; & Tessa Ross. Fotografia: Sean Bobbitt. Música: Harry Escott. Montagem: Joe 

Walker. Cenografia: Heather Loeffler. Outros dados: Ator principal (Michael Fassbender) nomeado ao globo de ouro de 
melhor atuação. Sinopse: Brandon (Michael Fassbender) é bem sucedido e mora sozinho em Nova York. Apresenta difi-

culdades em manter relacionamentos fixos envolvendo maior afetividade. Todos os problemas pessoais, aparentemente, 

são resolvidos durante a prática do sexo, tendo em vista ser amante incontrolável, cujas manifestações conscienciais são 
dominadas pelas vivências patológicas da sexualidade. Busca parceiras de única noite em bares, boates, metrôs e pros-

tíbulos, bem como acessa pornografia e masturba-se no local de trabalho. 
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3.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20  

E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 234, 236 a 239, 241 e 243 a 262. 
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; 2013 páginas 234, 236  
a 239, 241 e 243 a 262. 

 

A. N. P. 
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B I N Ô M I O    AF E T O - CO G N I Ç Ã O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio afeto-cognição é a indissociação e interdependência entre as ca-

pacidades de sentir e pensar, influentes na qualificação das manifestações pensênicas e no nível 

de maturidade da consciência, intra e extrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. A palavra afeto deriva também do idioma 

Latim, affectus, ―estado psíquico ou moral; que exprime desejo; relação; disposição; estado tem-

porário; amor; atração‖. Apareceu no Século XVII. A palavra cognição provem do mesmo idioma 

Latim, cognitio, ―ação de conhecer‖, radical de cognitum e supino de cognoscere, ―conhecer; ad-

quirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer‖. 

Surgiu em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Binômio afeto-conhecimento. 2.  Binômio afeto-agnição. 3.  Binômio 

sentimento-cognição. 4.  Binômio sentimento-conhecença. 5.  Binômio sentimento-razão. 6.  Bi-

nômio afeição-intelectualidade. 7.  Binômio afetividade-racionalidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio afeto-cognição, binômio afeto-cognição 

deficitário e binômio afeto-cognição superavitário são neologismos técnicos da Mentalsomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Binômio emoção-irracionalidade. 2.  Binômio afeto-insciência.  

3.  Binômio afeto-ignorância. 4.  Binômio insensibilidade-cognição. 5.  Binômio paixão-obtusida-

de. 6.  Binômio emotividade-apedeutismo. 7.  Binômio frieza-pseudorracionalidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade afetivo-cognitiva. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Afetividade. A afetividade do evoluciólogo é igual para todas as consciências, in-

clusive para com os princípios conscienciais pré-humanos‖. 

2.  “Megafraternidade. A autotransafetividade é o sentimento elevado e puro da me-

gafraternidade‖. 

3.  “Racionalidade. O instinto, a emoção, o entusiasmo, o impulso, a crença, o achismo 

e a imaginação jamais devem triunfar sobre a racionalidade‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade afetiva e cognitiva; a pensenidade 

atrofiada; os hipopensenes; a hipopensenidade; a pensenidade assimétrica; o holopensene carrega-

do no sen; o holopensene carregado no pen; o holopensene harmonizado no pen e no sen; os har-

monopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da 

homeostase holossomática; o holopensene da megafraternidade; a afinização com o holopensene 

do Homo sapiens serenissimus. 

 

Fatologia: a coexistência do afeto com a cognição; o suprimento afetivo acelerando  

a cognição; a autocognição enquanto pré-requisito para a maturidade afetiva; a compreensão do 

mundo emocional; o atendimento das necessidades afetivas; a autenticidade dos sentimentos;  

a inteligência emocional; a reeducação emocional por meio da cognição; a racionalidade estéril;  

a ausência de empatia; a fraternidade teórica; a afetividade sem discernimento; a conjunção da 

imaturidade afetiva com a pseudorracionalidade; a arrogância intelectual compensando a carência 

de autoafeto; os surtos de imaturidade; a afetividade atrofiada minando o mentalsoma; a conexão 
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entre a inconsciência quanto ao próprio mundo afetivo; a ocultação das emoções; a incapacidade 

de demonstrar afeto; a fragilidade emocional; as manifestações insuspeitas da ectopia afetiva; os 

apegos e caprichos emocionais; as escolhas irracionais; a insistência na irracionalidade; a carência 

cognitiva; o sentimentalismo; a emotividade à flor da pele; o gargalo afetivo; o gargalo cognitivo; 

os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a infantilização; a reincidência dos erros pessoais; os 

deslizes anticosmoéticos; o predomínio da lógica afetiva; a afetividade seletiva; a carência de 

autoafeto na raiz dos conflitos interconscienciais; o afeto enquanto gênero de primeira neces-

sidade; o bom humor e a benevolência na tares; a eliminação dos sofrimentos emocionais; a des-

repressão dos sentimentos; a desdramatização das experiências pessoais; a autorreconciliação 

com os sentimentos indesejados; a eliminação das autocorrupções; a taxa afetiva zero nas 

interações interconscienciais; o autorressarcimento cognitivo-afetivo; a erudição afetiva; o papel 

do bolsão afetivo da dupla evolutiva (DE) no acolhimento interassistencial; a autodeterminação 

interassistencial tarística; a doação incondicional de afeto; a afetividade universalista; a transafeti-

vidade; a auto e heterobenevolência; o alinhamento com o fluxo do Cosmos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando o equi-

líbrio emocional; as imaturidades emocionais fortalecendo as conexões com a Baratrosfera; a ca-

rência de afeto favorecendo as interprisões com consciências extrafísicas enfermas; a irracionali-

dade da exclusividade afetiva mantendo incontáveis consciências em interprisões seculares;  

as energias gravitantes geradas pela conscin em desequilíbrio entre afeto e cognição; o sentimen-

talismo da recém-consciex, reprimida afetivamente quando conscin; a ligação cardiochacra-coro-

nochacra; o acesso simultâneo às Centrais Extrafísicas da Fraternidade e da Verdade; a expan-

são da fraternidade contribuindo efetivamente para a pararreurbanização; a benevolência expan-

dindo a liberdade extrafísica; o trabalho ombro a ombro com amparadores extrafísicos fraternis-

tas; os resgates extrafísicos complexos realizados com base no afeto genuíno; a genialidade afeti-

vo-cognitiva do evoluciólogo; a equalização em alto nível do binômio afeto-cognição acelerando 

a evolução consciencial. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo afeto-cognição. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial no desenvolvimento conjunto do 

pen e do sen. 

Tecnologia: a técnica da autorreconciliação; as técnicas do heteroafeto; as técnicas da 

autoconsciencioterapia; a técnica da empatia holossomática; a técnica da bússola afetivo-cogni-

tiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodesper-

tologia. 

Efeitologia: o efeito da carência afetivo-cognitiva nas decisões pessoais; o efeito do de-

sequilíbrio entre o pen e o sen na evolução consciencial; o efeito da harmonização afeto-cogni-

ção nas relações interconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo da carência afetiva mantido pela deficiência cognitiva; o ciclo vicio-

so das emoções; o ciclo da racionalidade estéril travando o desenvolvimento afetivo; o ciclo da 

maturidade afetiva desencadeando a maturidade cognitiva. 

Binomiologia: o binômio afeto-cognição; o binômio emocionalidade-irracionalidade;  

o binômio ignorância-ingratidão; o binômio benevolência-genialidade. 

Interaciologia: a interação evolutiva afetividade-racionalidade. 

Crescendologia: o crescendo autocognição-autoafeto-transafetividade; o crescendo ma-

turidade cognitivamaturidade afetivaholomaturidade. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento qualificado pelo 

uso maduro do binômio afeto-cognição. 
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Fobiologia: a afefobia; a fobia social; o medo dos sentimentos; a autocogniciofobia;  

o medo de perder o autoafeto; o medo de receber afeto. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Psicossomatologia; a Au-

topesquisologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Au-

tocoerenciologia; a Cogniciologia; a Transafetivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin carente afetiva; a conscin carente cognitiva; a conscin emocional; 

a conscin reprimida; a consréu; a conscin intermissivista; a conscin homeostática; a conscin fra-

ternista. 

 

Masculinologia: o teoricão; o emotivo; o dramatizador; o narcisista; o arrogante intelec-

tual; o autovitimizador; o manipulador consciencial; o conscienciólogo; o autopesquisador; o eru-

dito interassistencial; o amparador fraternista; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a teoricona; a emotiva; a dramatizadora; a narcisista; a arrogante intelec-

tual; a autovitimizadora; a manipuladora consciencial; a consciencióloga; a autopesquisadora;  

a erudita interassistencial; a amparadora fraternista; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens psychossomaticus;  

o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens homeostaticus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens transaffectivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio afeto-cognição deficitário = a vivência da condição de subde-

senvolvimento ou de desnível entre as capacidades afetiva e cognitiva; binômio afeto-cognição 

superavitário = a vivência da condição de equilíbrio, em alto nível, das duas capacidades. 

 

Culturologia: a cultura da psicossomática de viver pelas emoções; a cultura da super-

ficialidade; a cultura de priorizar o mundo externo; a cultura de ocultar os sentimentos; a cultura 

da racionalidade. 

 

Caracterologia. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, eis 3 tipos de perfis de cons-

cins quanto ao nível de harmonização do binômio afeto-cognição: 

1.  Subdesenvolvida. Conscin duplamente carente de desenvolvimento, afetivo e cogni-

tivo. 

2.  Desnivelada. Conscin preponderantemente afetiva, capaz de transmitir e expressar os 

próprios sentimentos, mas apresentando cognição deficitária, ou aquela preponderantemente inte-

lectualizada, capaz de raciocinar com lógica, mas manifestando baixo grau de inteligência emoci-

onal. 

3.  Madura. Conscin madura, tanto intelectual quanto afetivamente, capaz de estabelecer 

a empatia e realizar assistência em alto nível, transmitindo sentimentos elevados com racionalida-

de e discernimento, vivenciando a homeostase holossomática. 

 

Tabelologia. Segue, em ordem alfabética, o confronto de 10 possíveis efeitos, tendências 

ou predisposições, indesejados, relativos ao desnivelamento do binômio afeto-cognição nas mani-

festações das conscins preponderantemente afetiva e cognitiva: 
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Tabela  –  Cotejo  Conscin  Preponderantemente  Afetiva  /  Conscin 

Preponderantemente  Cognitiva 

 

N
os

 Preponderantemente  Afetiva Preponderantemente  Cognitiva 

01. Apego interconsciencial Arrogância intelectual 

02. Assim inconsciente ou sem controle Apatia ou insensibilização 

03. Autovitimização Antiautenfrentamento racionalizado 

04. Comunicação emotiva  Comunicação sem empatia 

05. Dramatização MDE da racionalização 

06. Emoção exacerbada Repressão afetiva 

07. Erros pela carência de racionalidade Erros pela carência de afeto 

08. Impulsividade Teorização (conscin teoricona) 

09. Relação interpessoal melindrada Relação interpessoal fria 

10. Tacon Estupro evolutivo 

 

Evoluciologia. A evolução consciencial consiste no aprimoramento gradativo da pense-

nidade. Sem a elevação do equilíbrio entre cognição (pen) e sentimentos (sen), a consciência não 

alcança patamares evolutivos superiores. 

Holomaturologia. Não se chega à maturidade afetiva sem a racionalidade apurada, tam-

pouco se alcança a holomaturidade investindo exclusivamente na intelectualidade. O sucesso inte-

lectual não compensa o fracasso no campo afetivo. 

Proexologia. Tanto a imaturidade afetiva quanto a cognitiva interferem negativamente 

na racionalidade, aumentando a incidência de erros e diminuindo as possibilidades da realização 

satisfatória da autoproéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o binômio afeto-cognição, indicados para a expansão 

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

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Pseudorracionalidade:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

11.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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A  CONSCIÊNCIA  MENTALSOMÁTICA  ATRIBUI  AO  MUNDO  

AFETIVO  O  MESMO  VALOR  CONFERIDO  AO  MUNDO COG-
NITIVO, SENDO  CAPAZ  DE  VEICULAR  IDEIAS  AVANÇADAS  

DE  PONTA  A  PARTIR  DE  SENTIMENTOS  ELEVADOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto à necessidade evolutiva 

de desenvolver tanto a capacidade cognitiva quanto a afetiva? Quais medidas você vem aplicando 

para equalizar o binômio afeto-cognição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Confúcio; Os Analectos; trad. Giorgio Sinedino; 608 p.; 10 rolos; 20 caps.; 74 notas; 23,5 x 16,5 x 5 cm; 

br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2011; página XIX. 

2.  Goleman, Daniel; Emotionale Intelligenz (Emotional Intelligence Why it can Matter more than IQ); XVI  

+ 424 p.; 16 caps.; 30 citações; 30 enus.; 1 ilus.; 6 apênds.; alf.; 22 x 15 x 4 cm; br.; Carl Hanser Verlag; Munique e Vie-

na, Alemanha e Áustria; 1996; páginas 328 a 357. 
3.  Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsiquica; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 4 ilus.; 

68 enus.; 1 anexo; 2 apênds.; 21 x 14 cm; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 67 a 69. 

4.  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 

70, 129, 426 e 665. 
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. 6476 

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 56, 1.414  

e 1.642. 

6.  Xavier, Francisco Cândido; Voltei; 180 p.; 20 caps.; 5 notas; alf.; 21 x 14; 28a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, 
RJ; 2010; páginas 24, 25 e 35. 

 

E. E. V. 
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B I N Ô M I O    AS S I M - DE S A S S I M  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio assim-desassim é a conjugação de 2 procedimentos nos quais  

a consciência, intra ou extrafísica, assimila, capta ou acolhe na autopsicosfera determinado padrão 

energético proveniente de outra pessoa, ser vivo, local ou objeto, potencialmente capaz de interfe-

rir na condição holossomática pessoal e, em sequência promove, de modo lúcido, pela ação da 

vontade, a desassimilação simpática ou dissipação das influências absorvidas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. A palavra assimilação deriva também do idioma La-

tim, assimilatio, ―semelhança; conformidade; parecença‖, provavelmente por influência do idio-

ma Francês, assimilation, ―ação de integrar um elemento exterior, os alimentos absorvidos pelo 

organismo; aproximação; identificação; regra gramatical pela qual um fonema se torna de nature-

za semelhante ou igual a outro‖. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo simpático provém do 

idioma Francês, sympathique, “relativo à afinidade existente entre elementos diferentes; que age 

por simpatia, à distância; grande nervo simpático; que tem simpatia por; que inspira simpatia‖, 

derivado de sympathie, ―simpatia‖. Surgiu no Século XIX. O prefixo des procede igualmente do 

idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖.  

Sinonimologia: 1.  Binômio assimilação simpática–desassimilação simpática. 2.  Binô-

mio interfusão energética profunda–dissolução de energias gravitantes. 3.  Binômio absorção- 

-dissipação de energias. 4.  Binômio retenção-eliminação de energias. 5.  Binômio integração 

energética–desligamento energético. 6.  Binômio apreensão-liberação de energias. 7.  Binômio 

empatia-repulsão energética. 8.  Binômio captação energética–expelição energética. 9.  Binômio 

contágio energético–assepsia energética. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio assim-desassim, binômio assim-desassim 

primário e binômio assim-desassim avançado são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Contaminação energética. 2.  Autencapsulamento energético. 3.  Re-

tenção energética. 4.  Assim sem desassim. 5.  Ausência de interação energética.  

Estrangeirismologia: o rapport energético; o background do acoplamentista. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às interações energéticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; a decodificação pensênica 

do outro; os pensenes intrusivos; os xenopensenes; a xenopensenidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o hábito da preocupação enquanto prática de 

retenção pensênica; o apego a padrões pensênicos nosológicos impedidores da desassim; a teimo-

sia e rigidez pensênica; os morfopensenes residuais; a higidez pensênica; a assimilação do holo-

pensene das consciências mais evoluídas. 

 

Fatologia: o emprego das assins acompanhadas das desassins; a garantia da homeostasia 

pessoal nas interassistências, pela aplicação da desassim seguida à assim; o ato de entrar na reali-

dade alheia; a empatia praticada pelo terapeuta ou psiquiatra; o nível de penetrabilidade conscien-

cial; o diagnóstico somático captado na assim; o emocionalismo induzindo à assim e prejudicando 

a desassim; a somatização; a dramatização; a vitimização; a ansiedade; a aflição e o desespero; os 

sofrimentos profundos; o incômodo gerado pela irritação dificultando o binômio assim-desassim; 

a falta de interação interconsciencial inibindo a assim; a hostilidade; a impenetrabilidade gerada 
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ao ―dar o gelo‖ no outro; as evocações recorrentes; o excesso de comoção com o problema alheio; 

a assimilação excessiva da situação de outrem ao tomar partido; o abraço vampirizador; a inge-

nuidade; a inculcação mental; o autassédio; a ruminação mental impedindo a desassim; a manu-

tenção do conflito íntimo; o hábito de reter o pior; a supermemória; a lavagem cerebral; as supers-

tições; a ilusão de desassim criada pelas penitências patológicas religiosas; a autopunição; a auto-

flagelação; o remorso; o ódio; as mágoas e rancores; o descontrole pessoal; as contaminações 

energéticas geradoras de rebarbas e doenças; a assimilação de vírus ou bactérias letais; os abortos 

espontâneos; as intoxicações somáticas; a assim antipática através da química; os efeitos colate-

rais dos medicamentos; a toxicomania; a assim patológica promovida pela fumaça do cigarro no 

ambiente; a poluição ambiental; os ambientes intrafísicos degradados; as fantasias sexuais; a mo-

delo de revista erótica; o sexo virtual; a promiscuidade; a incompatibilidade química em certos 

casais; as relações sexuais; a paixão amorosa; o amor romântico; os presentes contaminados ener-

geticamente; as mensagens subliminares provenientes de filmes e propagandas; o recebimento de 

e-mails com vírus; as profilaxias intrafísicas; o refazimento orgânico imediato; a interferência do 

temperamento favorecendo ou comprometendo o binômio assim-desassim; a atitude de abrir mão; 

o perdão; o ato de lavar as mãos; as caminhadas ao ar livre; a manutenção de trabalho estimulan-

te, envolvendo raciocínio e atenção, ajudando na desassim; o passatempo agradável ajudando na de-

sassim; a brincadeira e a distração; a boa risada; a mudança de assunto; o ato de esquecer; a amnésia 

total; a assim cognitiva através de ideias e conhecimento; a cosmovisão; o hábito da reflexão saudá-

vel; o raciocínio lógico desassediante; a aplicação lúcida do binômio assim-desassim; a imunida-

de consciencial adquirida através do mitridatismo; a interassistência; a desenvoltura do desperto; 

a imperturbabilidade do Serenão. 

 

Parafatologia: a autodefesa energética obtida pela prática da desassim logo após a as-

sim; o uso inteligente da assim-desasim enquanto hábito de funcionamento pessoal; o domínio 

das energias; a capacidade de discriminação da qualidade das assins e desassins; a assim sadia;  

a assim antipática; a desassim técnica; a desassim espontânea; a instalação do estado vibracional 

(EV) profilático pela vontade; a influência da vontade no binômio assim-desassim; a exterioriza-

ção de energias; as sinaléticas energéticas; os bocejos, lacrimejamentos e espreguiçamentos con-

sequentes às desassins mais intensas; a soltura do energossoma; o amadorismo nas interações 

energéticas interconscienciais redutor da lucidez quanto às assins e desassins; o acoplamento áu-

rico sem assim; os bloqueios energéticos; o bloqueio da assim; as assins e desassins energéticas 

inconscientes; as energias gravitantes nos hemisférios cerebrais; as intoxicações energéticas; os 

contágios holossomáticos; os rastros de entropia contaminando energeticamente os ambientes;  

a assimilação dos padrões energéticos dos locais e objetos; a alcova contaminada com energias 

negativas; as interfusões energéticas; as assins a 2; a energia da conscin somada à da consciex;  

a ressaca energética; a aceitação inconsciente da intrusão energética do assédio; as assins con-

tínuas gerando vampirizações; o abuso na utilização das energias; a influência da dimensão extra-

física na vida humana; a capacidade de diferenciação das parapercepções; o parapsiquismo en-

quanto elemento importante na percepção da assim e desassim; a desassim na condição de para-

profilaxia das assins indesejáveis; o paradiagnóstico proveniente da auscultação parapsíquica por 

meio da assim; a higiene consciencial holossomática consequente à manutenção da desassim; os 

banhos energéticos reparadores durante os trabalhos assistenciais; a doação de energias curadoras 

favorecedora da desassim alheia; os passes das benzedeiras e curandeiros; a assimilação das ener-

gias da Natureza; as assins de envolvimento emocional e energético proporcionadas pelos relacio-

namentos afetivos e reencontros; a assimilação entre conscins e consciexes; a iscagem intercons-

ciencial; as dinâmicas parapsíquicas conscienciológicas enquanto prática auxiliar no desenvolvi-

mento energossomático; o trabalho da tenepes; a desobsessão; a descablagem das consciexes pa-

tológicas; as desassins energéticas necessárias nas despedidas; a desassim autoconsciente; a de-

sassim na segunda dessoma, das energias vinculadas à vida intrafísica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do trabalho em conjunto com os amparadores; o siner-

gismo evolutivo da interdesassedialidade; o sinergismo aprendizado da interassistencialidade– 

–eliminação de autopertúrbios. 

Principiologia: o princípio "só deve por banca quem tem competência"; o princípio da 

afinidade interconsciencial; o princípio do realismo energético. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria das vivências energéticas; a teoria da interassistência multidimen-

sional. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da tenepes; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral; a técnica da desassedialidade direta; a técnica da chuveirada hidromagnética ajudando 

na desassim; a técnica da assepsia energética; a técnica da mudança do bloco pensênico; a técni-

ca da autorreflexão de 5 horas; a técnica da manutenção do bom humor; a técnica da autodefesa 

perante as ECs antagônicas; a técnica do circuito corono-frontochacral; a técnica da exterioriza-

ção energética lenta e continuada. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico predispondo a acoplamentos ener-

géticos mais profundos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienci-

ológico grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos da desintoxicação energética; os efeitos da qualidade das energi-

as restringindo ou expandindo a aplicação das mesmas. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir do desbloqueio encefálico; as neos-

sinapses favorecedoras do desenvolvimento energossomático. 

Ciclologia: o ciclo da interassistência; a instantaneidade do ciclo bloqueio-desbloqueio 

energético. 

Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio assistência realizada–desassim 

efetuada; o binômio intrusão energética–doação energética; o binômio intoxicação energética– 

–desintoxicação energética; o binômio Psiquiatria-Consciencioterapia; o binômio desenvoltura 

energossomática do assistente–favorecimento do trabalho da interassistência; o binômio assim- 

-desassim do médico com o paciente; o binômio assim-desassim da mãe com o filho. 

Interaciologia: a interação extrafísica facilitada pela flexibilidade e soltura holocha-

cral; a interação conscin-consciex; a interação assistente-assistido; a interação desassim–desas-

sédio interconsciencial. 

Crescendologia: o crescendo das parapercepções com o aprofundamento da assimila-

ção simpática.  

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade; o tri-

nômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma entrosados homeostaticamente; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão- 

-autorreciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo;  

o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada; o antagonismo dependência energética / interdependência energética. 

Legislogia: as leis da energossomática; a lei de atração dos afins; a lei do maior esforço. 

Fobiologia: a parapercepciofobia; a autocriticofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do salvador; a síndrome de burnout; a síndrome da autovi-

timização; a síndrome da subestimação. 
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Maniologia: a nosomania; a nostomania; a fracassomania; a mania de deixar para depois. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a energoteca; a ex-

perimentoteca; a fenomenoteca; a parapercepcioteca; a pensenoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia;  

a Despertologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Holossomatologia; a Interassistencio-

logia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Pensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-esponja parapsíquica; a conscin casca grossa; a pessoa influenci-

ável; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser in-

terassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o conscienciólogo; o consci-

encioterapeuta; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o evo-

luciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a consciencióloga; a consci-

encioterapeuta; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evo-

luciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assimilatus; o Homo sa-

piens energovibratorius; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens conviviologus;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens incautus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio assim-desassim primário = a capacidade de a consciência fazer 

a assimilação energética e posterior desassimilação de modo natural, porém inconsciente; binô-

mio assim-desassim avançado = a capacidade de a consciência fazer a assimilação energética  

e posterior desassimilação energética pela vontade, de modo lúcido, autoconsciente, usando de 

discernimento e técnicas energéticas específicas. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia. 

 

Teaticologia. Segundo a Energossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

10 condições diretamente relacionadas à efetividade do binômio assim-desassim: 

01.  Amparabilidade: a predisposição para atuar com a equipex. 

02.  Autolucidez: a capacidade de manter o equilíbrio com discernimento. 

03.  Cosmoética: a manutenção da intencionalidade sadia.  

04.  Domínio: o aperfeiçoamento do desempenho energético pessoal. 

05.  Higiene: a preservação da higidez holossomática. 

06.  Holopensenidade: o clima favorável ou desfavorável aos trabalhos. 

07.  Ortopensenidade: a sustentação da pensenidade retilínea. 

08.  Potencial: a manifestação do gabarito interassistencial pessoal. 

09.  Profundidade: o nível de penetrabilidade na assim e na desassim. 

10.  Qualidade: a relevância do resultado alcançado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o binômio assim-desassim, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Autodefesa  cosmoética:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

12.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

14.  Higiene  consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

15.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

 

O  DOMÍNIO  DO  BINÔMIO  ASSIM-DESASSIM  É  INDISPEN-
SÁVEL  PARA  A  QUALIFICAÇÃO  ASCENDENTE  DOS  TRA-
BALHOS  DE  INTERASSISTÊNCIA.  A  ASSIM,  SEM  A  DEVI-
DA  DESASSIM,  LEVA  À  INTOXICAÇÃO  HOLOSSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o binômio assim-desassim no dia a dia? 

Consegue realizar a desassim intencional após assimilar energias antipáticas? Está satisfeito com 

os resultados alcançados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Athayde, José Tadeu; Desassimilação Energética Lenta; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.  
4; N. 1; Centro de Altos Estudos da Consciência; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março; 2000; páginas 26 e 27. 

2.  Vieira, Waldo; Assimilação Energética Antipática; Artigo;Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 3; N. 2; Se- 

ção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 18 enus.; 1 microbiografia; 16 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência; 
Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 1999; páginas 63 a 69. 

 

M. R. V.  
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B I N Ô M I O    AU T A S S E D I O L O G I A - AC I D E N T O L O G I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio Autassediologia-Acidentologia é o estudo do estado ou condição 

patológica da personalidade incauta e negligente quanto às autopensenizações e ações pessoais, 

provocadoras de inconveniências no decorrer da existência intrafísica, acarretando acidentes de 

percurso e atrasos evolutivos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituido por bis, 

―dois‖, e none, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; pre-

nome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do 

idioma Grego, autós, ―eu mesmo; si mesmo‖. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, 

e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu no idioma Ita-

liano, no Século XIII. Surgiu no idioma Português, em 1548. O vocábulo acidente procede tam-

bém do idioma Latim, accidens, ―acidente; acontecimento; o que sucede‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Binômio pertúrbio-acidente. 2.  Consequência acidental da autasse-

dialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio Autassediologia-Acidentologia, binômio 

Autassediologia-Acidentologia inconsciente e binômio Autassediologia-Acidentologia consciente 

são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio Raciocinologia-Profilaxiologia. 2.  Binômio Autodesperti-

cidade-Homeostaticologia. 3.  Binômio lógica-equilíbrio. 4.  Higiene Consciencial. 5.  Anticonfli-

tividade. 6.  Autorganização funcional. 7.  Despertologia. 8.  Serenologia. 

Estrangeirismologia: a accident proneness; as suicidal tendencies inconscientes; as im-

prudences and carelessnesses antissomáticas; a prospective view; o self selfintruded; o Trafari-

um; o Proexarim; o Autopensenarium; o Despertarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à profilaxia da Autoparapatologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Miniassédios 

geram maxiprejuízos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autassediado; os rastros autopensênicos negativos; 

a recorrência dos patopensenes; o predomínio da patopensenidade; a Nosopensenologia; a profila-

xia dos pecadilhos pensênicos; a pensenosfera pré-desperta. 

 

Fatologia: as omissões deficitárias; a autodesorganização; a autocorrupção; o ato de pro-

crastinar tarefas e resolução de problemas; o hedonismo; o comodismo; o boavidismo; o bagulhis-

mo energético; as autossabotagens; os pensamentos mágicos; as reincidências nos lapsos diários; 

a irritabilidade; os atrasos generalizados; a preguiça física e mental; a boa intenção sem autodis-

cernimento; os autassédios somáticos, energossomáticos, psicossomáticos e mentaissomáticos;  

o ato de tirar proveito anticosmoético das falhas alheias (heterassedialidade); o autassediador po-

der se direcionandar gradualmente para a condição de mega-heterassediador; a autoimprodutivi-

dade funcionando na condição de lacuna para o desenvolvimento nosológico da megautassediali-

dade; os checkups médicos periódicos profiláticos; as estatísticas e posteriores profilaxias dos 

lapsos, falhas e acidentes de percurso; os autocritérios de segurança; a incorruptibilidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o teleguia-

mento extrafísico amaurótico; a saudade da Baratrosfera; o chamamento evocativo de assediado-
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res extrafísicos; a projeção vexaminosa mostrando didaticamente à conscin pensamentos e hábitos 

disfuncionais; as paramizades ociosas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo atenção-profilaxia; a evitação do sinergismo desaten-

ção-acidente; o sinergismo patogênico hábitos viciosos–rotinas inócuas. 

Principiologia: o princípio de o autassédio ser a porta de entrada para o heterassédio. 

Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) na expurgação da 

auto e heterassedialidade; o código pessoal da Higiene Consciencial. 

Teoriologia: a teoria do assédio autoprovocado (autassédio); a teoria do assédio cons-

ciencial interdimensional; a teoria da recuperação de cons; a teoria da amparalidade meritória; 

a teoria do bloqueio zero; a teoria do ser desperto; a teoria da desassedialidade permanente total 

(desperticidade) autoimplementada em 3 anos. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da autovigilância ininterrupta; a técnica 

do EV; a técnica da retificação imediata do erro identificado; a técnica organizacional de desar-

rumar arrumando; a técnica das listas de tarefas atualizadas diariamente; a técnica da lista das 

listas; a técnica do errograma; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da Megarreveri-

ficaciologia; a técnica da autorreflexão de 5 horas realizada frequentemente. 

Voluntariologia: o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); 

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, 

Holociclo, Holoteca); o laboratório Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos. 

Efeitologia: os efeitos prejudiciais dos autassédios na autoproéxis; os efeitos heterasse-

diadores decorrentes dos autassédios frequentes; os efeitos do desenvolvimento da lucidez atra-

vés do aumento da autocognição; os efeitos da refratariedade consciencial; os efeitos positivos 

da autexperiência de vida longeva produtiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes dos estudos autorreflexivos sobre os au-

tassédios recorrentes; as neossinapes sobre as autofissuras conscienciais (Autopesquisologia). 

Ciclologia: o ciclo interprisiológico da interassedialidade; o ciclo inteligente da inter-

assistencialidade. 

Enumerologia: o atraso; a falha; o esquecimento; a omissão; o percalço; a irritação;  

a inconveniência. A imprevidência; a negligência; a inadimplência; a displicência; a repetência;  

a incoerência; a acidência. A autodesassedialidade; a anticonflitividade; a irrepreensibilidade;  

a amparalidade; a probidade; a responsabilidade; a autoconsciencialidade. 

Binomiologia: o binômio Autassediologia-Acidentologia; o binômio autassédio-heteras-

sédio; o binômio atenção-lucidez; o binômio profilaxia-acalmia; o binômio autodesassédio–in-

teligência evolutiva (IE); o binômio autassistência-heterassistência; o binômio alteração emocio-

nal–Acidentologia; o binômio detalhismo-acuidade; o binômio profilaxia-completismo. 

Interaciologia: a interação autojuízo crítico–autodesassedialidade. 

Crescendologia: o crescendo interprisiológico autassédio-heterassédio; o crescendo hi-

giene física–higiene mental–higiene consciencial; o crescendo consréu–pré-serenão vulgar–isca 

lúcida–epicon lúcido–ser desperto. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Antagonismologia: o antagonismo interassédio / interassistência; o antagonismo asse-

diador / amparador; o antagonismo distração / atenção; o antagonismo racionalidade / instinti-

vidade; o antagonismo autoimperdoamento / heteroperdoamento; o antagonismo autassédio / au-

texemplo; o antagonismo açodamento / serenidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência poder ser assediadora de si mesma. 
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Politicologia: a autocracia; a asnocracia; a corruptocracia; a autolucidocracia; a inter-

assistenciocracia; a proexocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do menor esforço promovendo autassédios; a lei 

do maior esforço na libertação dos autassédios. 

Filiologia: a proexofilia; a fatofilia; a atenciofilia; a parapsicofilia; a autorraciocinofilia; 

a autocriticofilia; a disciplinofilia; a metodofilia. 

Fobiologia: a distiquifobia; a verbaciofobia; a raciocinofobia; a disciplinofobia; a tecno-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da procrastinação; a síndrome da negligência; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da autopatopensenidade;  

a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania da recorrência teimosa aos atos errôneos; a riscomania. 

Mitologia: o mito de “essas coisas não acontecem comigo”; o mito da perfeição; o mito 

do momento ideal para se fazer o inadiável. 

Holotecologia: a despertoteca; a sinaleticoteca; a higienoteca; a psicossomatoteca;  

a metodoteca; a pacificoteca; a prioroteca; a proexoteca; a mnemonicoteca; a atencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Intraconscienciologia; a Pro-

filaxiologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Autodespertologia; 

a Lucidologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu; a consener; a conscin autassediada; a conscin heterassediadora; 

o ser racional; o ser autocrítico; a consciência autolúcida; o ser desperto; a consciência interassis-

tencial. 

 

Masculinologia: o descuidado; o esquecido; o eufórico; o animado; o emocionado; o ob-

nubilado; o nervoso; o irritável; o aflito; o agressivo; o angustiável; o arrogante; o carente; o en-

ciumado; o confuso; o constrangido; o decepcionado; o desanimado; o desapontado; o impacien-

te; o impulsivo; o intolerante; o invejoso; o magoado; o mal-humorado; o medroso; o nostálgico; 

o passivo; o preguiçoso; o raivoso; o rancoroso; o assustado; o tímido; o vitimizado; o pré-sere-

não vulgar; o criterioso; o organizado; o prudente; o correto; o autocoerente; o autopesquisador;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o pro-

exista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano;  

o verbetólogo; o homem de ação. 

 

Femininologia: a descuidada; a esquecida; a eufórica; a animada; a emocionada; a obnu-

bilada; a nervosa; a irritável; a aflita; a agressiva; a angustiável; a arrogante; a carente; a enciuma-

da; a confusa; a constrangida; a decepcionada; a desanimada; a desapontada; a impaciente; a im-

pulsiva; a intolerante; a invejosa; a magoada; a mal-humorada; a medrosa; a nostálgica; a passiva; 

a preguiçosa; a raivosa; a rancorosa; a assustada; a tímida; a vitimizada; a pré-serenona vulgar;  

a criteriosa; a organizada; a prudente; a correta; a autocoerente; a autopesquisadora; a agente re-

trocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evoluti-

va; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetó-

loga; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapi-

ens accidens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autorganisa-

tus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio Autassediologia-Acidentologia inconsciente = a conscin autas-

sediada passando por acidente de percurso, sem lucidez e / ou atitude profilática; binômio Autas-

sediologia-Acidentologia consciente = a conscin autassediada de temperamento riscomaníaco 

passando por acidentes frequentes e sabendo das implicações de tais atitudes antissomáticas. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a cultura da interassistencialidade; a cultura da tares;  

a cultura do detalhismo; a cultura da antidispersividade; a cultura da Autorganizaciologia; a cul-

tura da racionalidade; a cultura da Despertologia. 

 

Acontecimentos. Pelos estudos da Fatologia, eis exemplos de 7 acontecimentos graves 

decorrentes de falhas, lapsos, enganos e distrações, aqui listados na ordem alfabética: 

1.  Esquecimento. Criança de 1 ano de idade dessomada por ter sido esquecida pelo pai 

no banco traseiro do automóvel por período de 4 horas. 

2.  Ferramenta. Técnico de ar condicionado deixa cair chave de fenda do 21
o
 andar de 

prédio, na cabeça de homem de 78 anos, provocando corte superficial. 

3.  Leite. Bebê prematuro, internado em UTI neonatal, é alimentado e medicado através 

de sonda. Auxiliar de enfermagem se confunde e a criança recebe 10 ml de leite na veia, levando-

-a a óbito. 

4.  Pescador. Pescador de 51 anos limpando o pescado, vê peixe diferente entre as sar-

dinhas e com as mãos ocupadas tenta imobilizá-lo com a boca. No entanto, a falta de dentes levou 

o peixe a escorregar, entalar na garganta e asfixiar o homem, levando-o à dessoma. 

5.  Porta. Minutos após a decolagem, avião com 47 pessoas se encontrava a 1.000 pés de 

altura (304,8 metros), quando o comissário de bordo mexe na alavanca da porta de entrada, cau-

sando a abertura em pleno voo. O avião retorna imediatamente ao aeroporto e pousa sem vítimas. 

6.  Pouso. Comandante digita o curso de voo errado e somente percebe a falha após voar 

por período superior ao estimado do tempo total de voo. Faz pouso forçado na selva provocando  

a dessoma de 12 pessoas. 

7.  Taxista. Motorista de táxi avança sinal vermelho de alerta de decolagem e passa por 

trás da cabeceira da pista em aeroporto no qual avião aguardava autorização para decolar. O des-

locamento do ar causado pelo acionamento das turbinas fez o veículo ser lançado contra pedras, 

causando acidente quase fatal ao taxista. 

 

Profilaxiologia. A autorganização teática, o senso de prioridade cosmoética e a autopes-

quisa funcional são posturas profiláticas adequadas a serem adotadas pela consciência na preven-

ção aos autassédios. Pré-organização é profilaxia. 

Errologia. Para a conscin desejosa do refinamento da acuidade no caminho da Autodes-

pertologia, a técnica do errograma é recurso auxiliador no levantamento de pequenas, médias  

e grandes falhas cometidas, com o intuito de ampliar o autoconhecimento e gradualmente elimi-

nar tais ações inoportunas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio Autassediologia-Acidentologia, indicados para 

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

interessados: 

01.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 
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05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

07.  Esquecimento  trágico:  Holomemoriologia;  Nosográfico. 

08.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Micrassediador  invisível:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Miniacidente:  Acidentologia;  Nosográfico. 

12.  Minifalha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

15.  Técnica  dos  100  procedimentos:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

 

AS  IRRACIONALIDADES  SUBCEREBRAIS  MANIFESTAS  NAS  

CONSCINS  (HUMANIDADE)  E  CONSCIEXES  (PARA-HUMA-
NIDADE)  TÊM  INFLUÊNCIA  DIRETA  NO  ASSÉDIO  CONSCI-
ENCIAL  AUTOPROVOCADO,  SENDO  CONSCIENTE  OU  NÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica autassédios frequentes? Quais as provi-

dências pertinentes possíveis a tal constatação? Pensa você, com racionalidade, ser possível reali-

zar mudanças relevantes nas manifestações pessoais cotidianas? Admite a possibilidade da auto-

desassedialidade total e permanente ainda nesta existência respiratória? 
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B I N Ô M I O    AU T O C O G N I Ç Ã O - RE S P O N S A B I L I D A D E  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio autocognição-responsabilidade é a condição de a conscin, ho-

mem ou mulher, assumir de modo autoconsciente os próprios compromissos assistenciais, parape-

dagógicos e exemplaristas, perante o nível de autocognição acumulado até o momento evolutivo 

presente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra cognição deriva do idioma Latim, cognitio, ―ação de 

conhecer‖, radical de cognitum e supino de cognoscere, ―conhecer; adquirir conhecimento; apren-

der a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer‖. Apareceu em 1836. 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. O vocábulo responsabilidade apareceu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Binômio autoconhecimento-dever. 2.  Binômio autocognição-para-

dever. 3.  Interação autocognição–encargos evolutivos. 4.  Binômio cognição-retribuição. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio autocognição-responsabilidade, binômio 

autocognição-responsabilidade inversiva, binômio autocognição-responsabilidade tenepessista  

e binômio autocognição-responsabilidade ofiexista são neologismos técnicos da Autocognicio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autocognição-irresponsabilidade. 2.  Binômio autoconheci-

mento–negligência retributiva. 3.  Omissão cognitiva deficitária. 

Estrangeirismologia: a disseminação do know-how evolutivo; o Cognitarium; o strong 

profile cognitivo; o feedback tarístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognição evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do senso de responsabilidade quanto a autocogni-

ção; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxi-

pensenidade. 

 

Fatologia: a responsabilidade pelo autoconhecimento; a responsabilidade do autoconhe-

cimento; a imposição da autoconsciencialidade; a acumulação cognitiva ao longo das vidas huma-

nas e intermissões; a aplicação teática e distributiva dos autotrafores; a singularidade pessoal sa-

dia aplicada; o autenciclopedismo doador; a mentalidade parapedagógica assistencial; a maturida-

de compartilhada; a liderança ideológica cosmoética; a prestimosidade para ensinar; a transparên-

cia na autexemplificação evolutiva; a autorresponsabilidade quanto às mensagens emitidas inin-

terruptamente; as retribuições proexológicas inarredáveis; o reconhecimento pessoal das incum-

bências interassistenciais; a impossibilidade de se apagar o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o enfrentamento das omissões deficitárias interassistenciais; o antiperdularismo; a mini-

peça interassistencial lúcida da reurbex; o reconhecimento pacífico do autoparadever evolutivo; 

a cognição da inteligência evolutiva (IE). 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a responsabilidade 

pessoal perante a cognição intermissiva; os autocomprometimentos pré-ressomáticos; as autorre-

trocognições sadias ampliando o nível do paradever pessoal; a paracognição; a parapsicoteca;  

a vivência do fenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopensenes evolutivos–grafopensenes interassisten-

ciais; o sinergismo atributivo; o sinergismo autotrafores teóricos–autotrafores práticos; o siner-

gismo querer-poder; o sinergismo patológico indiferença pessoal–negligência assistencial; o si-

nergismo nosográfico omissão pessoal–omissão grupal; o sinergismo autodiscernimento-autode-

sempenho-modéstia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doen-

te assistir ao mais doente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio parapedagó-

gico quem aprende deve ensinar; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da megafra-

ternidade; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da inseparabilidade 

grupocármica. 

Tecnologia: a técnica dos minutos evolutivamente prolíficos; a técnica da invéxis anteci-

pando a aplicação do binômio autocognição-responsabilidade; a técnica do aproveitamento das 

experiências de vida; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo aplicada no levanta-

mento do inventário pessoal evolutivo; a técnica etológica do salto baixo; a técnica do trinômio 

motivação-trabalho-lazer. 

Voluntariologia: o voluntário da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Interassistenciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Educadores. 

Efeitologia: os efeitos da taquirritmia megagescônica nas retribuições cognitivas proe-

xológicas; os efeitos evolutivos da assunção de ser conscin intermissivista; os efeitos da auto-

consciência quanto à FEP; os efeitos homeostáticos da teática conscienciológica; os efeitos li-

bertários do exemplarismo cosmoético; o efeito potencializador da disponibilidade interassisten-

cial; os efeitos proexológicos da aplicação do megatrafor; os efeitos regressivos do desperdício 

das responsabilidades evolutivas. 

Neossinapsologia: o compartilhamento das neossinapses magnas. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo da autopesquisa ininter-

rupta possibilitando o diagnóstico atributivo. 

Enumerologia: a responsabilidade autocognitiva; a responsabilidade pelo autodesas-

sédio; a responsabilidade pela autocura; a responsabilidade pela autevolução; a responsabilidade 

parapsíquica; a responsabilidade grupocármica; a responsabilidade interassistencial; a responsa-

bilidade pela publicação da megagescon. 

Binomiologia: o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio aportes-retribui-

ção; o binômio vivência–experiência pessoal; o binômio potencialidade pessoal–efetividade re-

tributiva; o binômio limite cognitivo–limite interassistencial; o binômio responsabilidade cogniti-

va–oportunidade interassistencial; o binômio hombridade-responsabilidade; o binômio autocog-

nição-autevolução; o binômio megagescon-policarmalidade; o binômio bagagem cognitiva–pa-

racérebro. 

Interaciologia: a interação recuperação de cons–compartilhamento de cons; a interação 

materpensene-megatrafor; a interação responsabilidades individuais–responsabilidades grupais. 
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Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo miniatributo cerebral–megatri-

buto consciencial; o crescendo proexológico fase preparatória–fase executiva–fase acabativa;  

o crescendo patológico omissão deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo enfrentamen-

to dos gargalos evolutivos–aumento das responsabilidades pessoais; o crescendo antiproexológi-

co pacto de mediocridade–melancolia intrafísica–melancolia extrafísica; o crescendo enriqueci-

mento dos dicionários cerebrais–incremento da bagagem cognitiva. 

Trinomiologia: o trinômio Verbaciologia-Teaticologia-Conformática; o trinômio apre-

ensibilidade–memorização–distribuição cognitiva; o trinômio omissão verbal–omissão gráfica– 

–omissão de ação; o trinômio aprender-ensinar-reaprender; a evitação do trinômio egão-orgu-

lho-vaidade; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio intelec-

tualidade-paraperceptibilidade-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-verbete-livro; o polinômio EV-tenepes- 

-ofiex-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autodidaxia / heterodidaxia; o antagonismo auto-

cognição empregada / autocognição desperdiçada; o antagonismo trafor operoso / trafor ocioso; 

o antagonismo cognição egoica / cognição distributiva; o antagonismo esclarecimento / lavagem 

cerebral; o antagonismo responsabilidade / hedonismo; o antagonismo autopensenização pro-

dutiva / autopensenização perdulária. 

Paradoxologia: o paradoxo (metáfora) do mendigo sentado sobre saco de ouro; o para-

doxo do intermissivista desperdiçar as responsabilidades multidimensionais favoráveis à autevo-

lução. 

Politicologia: a cognocracia; a gnosiocracia. 

Legislogia: a lei da solidariedade evolutiva cosmoética. 

Filiologia: a cogniciofilia; a bibliofilia; a assistenciofilia; a retribuciofilia; a proexofilia; 

a gnosiofilia; a grafofilia; a enciclopediofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização;  

a síndrome da autovitimização. 

Holotecologia: a cognoteca; a encicloteca; a intelectoteca; a pensenoteca; a mentalso-

matoteca; a assistencioteca; a didaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Teaticologia; a Assistenciologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Polimatia; a Parapedagogiologia; a Voliciologia;  

a Priorologia; a Paradireitologia; a Retribuiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens exemplologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio autocognição-responsabilidade inversiva = o aplicado pela 

conscin jovem autoconsciente dos compromissos evolutivos perante o acúmulo autocognitivo 

precoce; binômio autocognição-responsabilidade tenepessista = o aplicado pela conscin interas-

sistencial autoconsciente da qualificação na prática da tenepes a partir da capacidade auto-

cognitiva; binômio autocognição-responsabilidade ofiexista = o aplicado pela conscin minipeça 

interassistencial autoconsciente da manutenção da ofiex pela amplitude autocognitiva. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia. 

 

Comprometimento. O compromisso assistencial perante consciências imaturas aumenta 

na mesma proporção do acúmulo pessoal de conhecimento prioritário quanto à evolução cons-

ciencial. 

Autolucidez. Tal realidade independe de imposições alheias, mas decorre naturalmente 

do nível de autolucidez da conscin quanto às autopotencialidades e bagagem evolutiva. 

Assistência. Em tese, qualquer pessoa razoavelmente lúcida dispõe de alguma expe-

riência, informação esclarecedora ou exemplo pessoal capaz de auxiliar, de algum modo, outra 

consciência menos traquejada em determinada área. 

Autodever. Do ponto de vista da Grupocarmologia, a simples constatação desse fato 

impõe o autodever assistencial perante os colegas de evolução carentes de determinada cognição, 

ao modo de obrigação cosmoética grupocármica. 

 

Resposta. Consoante à Holomaturologia, as respostas individuais frente às responsabili-

dades da autocognição variam em cada conscin, iguais a, por exemplo, estas 3 possibilidades, dis-

postas na ordem funcional: 

1.  Comprometidas. Assumem pacificamente a responsabilidade pela autocognição, 

compartilhando o patrimônio pessoal sem resvalar na exacerbação do próprio ego (elitismo; ca-

botinismo), nem tampouco na falsa humildade perante o próprio saber (demagogia; populismo). 

2.  Autocorruptas. Desvalorizam a autobagagem evolutiva a partir de evasivas e sub-

terfúgios anticosmoéticos, iguais à supervalorização de pequenas fissuras ou dificuldades pes-

soais, francamente superáveis, de modo a justificar o baixo rendimento e o abstencionismo frente 

a manifestações mais avançadas e evolutivas. 

3.  Egoístas. Encastelam-se nas trincheiras do próprio conhecimento, sem disponibili-

dade íntima para enriquecer o saber grupal. Das possíveis omissões deficitárias dos intermissi-

vistas, esta seja talvez das mais sérias a pesar negativamente no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal, 

capaz de comprometer o compléxis e os alicerces do autorrevezamento multiexistencial. Em tese, 

todo conhecimento, quando cosmoético, deve ser assistencial. O conhecimento egoico é anti-

evolutivo. 

 

Autavaliação. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 20 aspectos relevantes na pesquisa do binômio autocognição-responsabilidade da conscin 

intermissivista, constituídos de 2 questionamentos, nos quais o segundo é decorrência da resposta 

afirmativa do primeiro: 

01.  Autointermissiologia. Assume fazer parte da microminoria evolutiva portadora de 

Curso Intermissivo (CI)? Quais têm sido os resultados práticos e evolutivos da autointermissão? 
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02.  Completismologia. Vivencia hoje a condição lúcida de personalidade consecutiva? 

Como vem aplicando os aportes pessoais visando obter o compléxis e a maximoréxis? 

03.  Cosmoeticologia. Compreende os princípios básicos da ética cósmica? Como viven-

cia a Cosmoética nas ações diuturnas multidimensionais? 

04.  Educaciologia. Fez algum curso superior? Como vem distribuindo o conhecimento 

adquirido? 

05.  Energossomatologia. Reconhece ser a vida humana existência bioenergética? Como 

vem empregando o energossoma nos contextos multidimensionais? 

06.  Equilibriologia. Usufrui de nível de autequilíbrio acima da média dos componentes 

da Socin patológica? Como vem compartilhando a imperturbabilidade pessoal? 

07.  Extrafisicologia. Tem indícios claros de possuir identidade extra? Como vem apli-

cando a autoridade mutidimensional em favor dos outros? 

08.  Gesconologia. Possui dileção grafopensênica? Quais têm sido os resultados palpá-

veis da grafopensenidade pessoal, traduzidos em gestações conscienciais publicadas? 

09.  Holomaturologia. Conta com algum nível de inteligência evolutiva? Qual tem sido 

a qualidade da autovivência dos princípios norteadores do paradigma consciencial? 

10.  Ideariologia. Apresenta ideias inatas sadias desde a juventude? Como tem compar-

tilhado o autossaber original, intermissivo? 

11.  Invexologia. Possui perfil de inversor existencial? Quais têm sido as retribuições 

proexológicas da invexibilidade pessoal? 

12.  Invulgarologia. Reconhece ter algum nível de superdotação? Quais têm sido os re-

sultados assistenciais na aplicação da genialidade pessoal? 

13.  Macrossomatologia. Admite possuir macrossoma? Como vem empregando o soma 

maceteado nos contigenciamentos da programação existencial (proéxis)? 

14.  Maxiproexologia. Vive em alguma Cognópolis Conscienciológica? Como vem con-

tribuindo com a consecução da maxiproéxis grupal? 

15.  Parapercepciologia. Dispõe de alguma sensibilidade paraperceptiva? Qual tem sido 

o saldo assistencial do autoparapsiquismo? 

16.  Poliglotologia. Domina satisfatoriamente 3 ou mais idiomas? Como vem empregan-

do o poliglotismo no enriquecimento das interações conscienciais? 

17.  Recexologia. Enquadra-se conscientemente na condição de reciclante existencial? 

Quais têm sido as retribuições holocármicas da recexibilidade pessoal? 

18.  Recinologia. Já experienciou alguma reciclagem intraconsciencial (recin) crítica? 

Quais foram os efeitos grupocármicos? 

19.  Tertuliologia. É conscin tertuliana ou teletertuliana? Como vem aplicando a cogni-

ção haurida nas tertúlias conscienciológicas, ou o Curso de Longo Curso? 

20.  Verponologia. Compreende satisfatoriamente as verdades relativas de ponta cons-

cienciológicas? Busca vivenciá-las? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio autocognição-responsabilidade, indicados para 

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

interessados: 

01.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

04.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

05.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 
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08.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Megaomissão:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  BINÔMIO  AUTOCOGNIÇÃO-RESPONSABILIDADE  SINTE-
TIZA  O  PARADEVER  DO  INTERMISSIVISTA  ENGAJADO 
EM  TAREFAS  ASSISTENCIAIS  DE  PONTA,  COM  VISTAS 

À  REEDUCAÇÃO  E  À  RESSOCIALIZAÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Qual o grau de comprometimento teático, de você, leitor ou leitora, com 

o binômio autocognição-responsabilidade? Há algo a ser revisado, aperfeiçoado e / ou  incremen-

tado? 

 

M. I. T. 
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B I N Ô M I O    AU T O C O N F O R M I S M O - AU T O I N C O N F O R M I S M O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio autoconformismo-autoinconformismo compõe o princípio da 

manifestação ambivalente da conscin lúcida exemplificando a atitude ou tendência de aceitar as 

condições intra e extrafísicas, conforme a situação seja claramente libertária e cosmoética, ou re-

cusar as condições intra e extrafísicas, conforme a situação seja acumpliciadora ou anticosmoéti-

ca, sem qualquer passividade patológica, e com todo questionamento e refutação. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma 

Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra conformismo deriva do idioma Francês, 

conformiste, ―conformismo‖. Apareceu em 1909. O prefixo in provém do idioma Latim, in, ―pri-

vação; negação‖. 

Sinonimologia: 1.  Binômio autopassividade-autorreatividade. 2.  Binômio autorresig-

nação-autorrebeldia. 3.  Maxidissidência ideológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo conformismo: 

anticonformismo; autoconformismo; autoinconformismo; conformista; conformístico; inconfor-

mismo; inconformista; inconformístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio autoconformismo-autoinconformismo, bi-

nômio autoconformismo-autoinconformismo sadio e binômio autoconformismo-autoinconformis-

mo doentio são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autopassividade-sujeição. 2.  Binômio autorresignação-au-

toleniência. 3.  Minidissidência ideológica. 

Estrangeirismologia: o outsider. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Cosmoeticologia convivencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoconfor-

mismo: imaginação paupérrima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; os homopensenes;  

a homopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade. 

 

Fatologia: a objeção de consciência; a desobediência civil; o direito de resistência;  

o exemplarismo do pré-desertor; o autoinconformismo homeostático; o anticonformismo lúcido 

não-violento; o pacifismo sem armas; a pena superando a espada; a voz ultrapassando o canhão; 

os debates sobre princípios; o estabelecimento de paradigmas; o ato de firmar jurisprudência da 

Paradireitologia; a maxifraternidade; o anticonvencionalismo; o antitradicionalismo; o Universa-

lismo; a inortodoxia; a heterodoxia; o autoconformismo anticosmoético; a conivência; a compar-

saria; o acumpliciamento; a interprisão grupocármica; o pensamento uniforme; a unanimidade 

forçada; o escravagismo psicopata; o conformismo social da conscin submissa; o conformismo 

patológico da conscin apolítica; o conformismo hedonista da conscin robotizada; a Refutaciologia 

sempre indispensável; a oposição ao Intolerantismo; o direito das consciências; as tarefas do es-

clarecimento (tares); a necessidade da reciclagem existencial; a reeducação generalizada e sociali-

zante. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a banana technique (esnobação técnica). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Trinomiologia: o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão. 

Antagonismologia: o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo 

Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo perdão 

/ autoacumpliciamento; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo cultura / curtura; o an-

tagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo autoconformismo / autoinconformismo. 

Paradoxologia: a conduta paradoxal. 

Politicologia: a democracia direta; a ditadura; a asnocracia; a cleptocracia. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia. 

Mitologia: as autodesmitificações generalizadas. 

Holotecologia: a convivioteca; a idiotismoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a evoluciote-

ca; a assistencioteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; 

a Comunicologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Coloquiologia; a Refutacio-

logia; 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 evolu-

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador independente; o projetor consciente; o sistemata;  

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o refutador; o objetor de consciência. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

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

mata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação; a refutadora; a objetora de consciência. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens be-

nevolens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens gregarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio autoconformismo-autoinconformismo sadio = o princípio da 

conscin lúcida exemplificadora predominantemente do autoinconformismo; binômio autoconfor-
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mismo-autoinconformismo doentio = o princípio da conscin lúcida exemplificadora predominan-

temente do autoconformismo. 

 

Culturologia: o conformismo cultural da conscin retrógrada. 

Taxologia. Segundo a Conviviologia, o binômio autoconformismo-autoinconformismo 

empregado como princípio libertário, estabelece condutas antípodas, conforme o contexto evolu-

tivo, a partir do código pessoal de Cosmoética (CPC), por exemplo, as duas listagens, de 10 itens 

cada, expostas a seguir, de aceitações, ou do autoconformismo, e de repulsas, ou do autoinconfor-

mismo: 

 

A.  Aceitações do autoconformismo (a coexistência pacífica de igual para igual): 

01.  Aceitação da desafeição de outrem (ninguém agrada a todos). 

02.  Aceitação da desorganização alheia (quando francamente convicta). 

03.  Aceitação da existência com as diversidades (os níveis evolutivos diversificados). 

04.  Aceitação da existência de minorias (por exemplo, os homossexuais, as lésbicas). 

05.  Aceitação da neofobia dos outros (as interioroses, as nostomanias). 

06.  Aceitação de religiões e seitas (da Dogmática quando pacifista da robéxis). 

07.  Aceitação de todas as etnias (a rigor, não existem raças, todos somos parentes). 

08.  Aceitação do materialismo (do agnosticismo, da Eletronótica, da Materiologia). 

09.  Aceitação dos idiotismos culturais (quando inofensivos, o convívio harmônico). 

10.  Aceitação do ultrafundamentalismo (quando pacífico ou inócuo). 

 

B.  Repulsas do autoinconformismo (o convívio antagônico explícito): 

01.  Repulsa à conivência com a anticosmoética (a vivência da omissuper). 

02.  Repulsa à deseducação da amoralidade (seja de líderes ou de liderados). 

03.  Repulsa ao lado patológico das conscins (o binômio admiração-discordância). 

04.  Repulsa aos crimes de todos os tipos (as ilicitudes, os dolos, as marginalidades). 

05.  Repulsa aos seres vivos patogênicos (aos germes, aos animais truculentos). 

06.  Repulsa às corrupções (à politicalha, aos atos de impingir condutas). 

07.  Repulsa às ditaduras de quaisquer origens (à perda da liberdade básica). 

08.  Repulsa às doutrinações (às inculcações, às lavagens subcerebrais). 

09.  Repulsa às falácias de toda natureza (às tentativas de persuasões). 

10.  Repulsa às guerras (aos belicismos de todos os matizes). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o binômio autoconformismo-autoinconformismo, indica-

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

e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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A  ABORDAGEM  LÚCIDA  AO  CONFORMISMO  EXIGE 
O  CONVÍVIO  COM  O  BINÔMIO,  A  RELAÇÃO,  A  COEXIS-
TÊNCIA,  O  CONTRAPONTO  E  O  ANTAGONISMO  INEREN-
TES  AO  AUTOCONFORMISMO  /  AUTOINCONFORMISMO. 

 

Questionologia. Você vive mais a partir do conformismo ou do inconformismo? O con-

formismo em você é cosmoético? 
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B I N Ô M I O    AU T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A - AU T O P E S Q U I S O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia é a análise técni-

ca conjunta, interativa, de contraponto e em crescendo das conexões e aproximações simples, 

bem como das desconexões e distanciamentos complexos, entre as duas disciplinas, assentadas no 

holopensene pessoal, capaz de amplificar os processos de abordagem, experimentação e cosmovi-

são prioritária do pesquisador ou pesquisadora, nas linhas de autoinvestigações da Consciencio-

logia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto deriva do idioma 

Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, 

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

cia; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII.  

O elemento de composição metria provém igualmente do idioma Latim, metrum, ―medida de  

1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para me-

dir‖. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisi-

ta, de pesquisitus, e este de perquirere, ―buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar- 

-se; inquirir, perguntar; indagar profundamente; aprofundar‖. Surgiu também no Século XIII.  

O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade 

Média. 

Sinonimologia: 1.  Binômio conscienciograma-autexperimentologia. 2.  Interação Auto-

conscienciometrologia-Autopesquisologia. 3.  Continuum Conscienciometrologia-Pesquisologia. 

4.  Interrelação de especialidades da Conscienciologia. 5.  Associações conscienciométricas.  

6.  Hibridologia técnica. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio Autoconscienciometrologia-Autopesqui-

sologia, binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia básico e binômio Autoconscien-

ciometrologia-Autopesquisologia avançado são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio conscienciológico. 2.  Polinômio conscienciológico.  

3.  Pesquisa de disciplina isolada. 4.  Autoconsciencioterapia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autexperimentações evolutivas prioritárias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o conscienciograma; o aprofundamento das pesquisas das Especialidades da 

Conscienciologia; a Taxologia das Especialidades da Conscienciologia; as interrelações das Espe-

cialidades da Conscienciologia; as interrelações dos subcampos da Conscienciologia; as interrela-

ções interdisciplinares nos conflitos íntimos; os exercícios das associações de neoideias; as bisso-

ciações técnicas; as interatividades cognitivas; as intercorrelações sutis; as vinculações de conti-

nuidade; os entrecruzamentos; o abertismo consciencial; a autoconscientização fundamental da 

autoimagem real; a análise dos próprios cons; a coesão ideativa intrínseca; os elos cognitivos in-

suspeitáveis; os critérios da uniformidade da autocognição; os confrontos; os contrastes; as com-

plexidades máximas da consciência; o autodidatismo conscienciológico; a Ciência das autocom-
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provações; o Curso das Especialidades da Conscienciologia; os laboratórios da Consciencio-

logia. 

 

Parafatologia: a holanálise holobiográfica; a identidade holobiográfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica binomial pesquisa-especialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio 

apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio Prospectiva-Profilaxia; o binômio sentido sub-

jetivo–sentido objetivo. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intraconscienciologia; a Extraconsciencio-

logia; a Conscienciologia Experimental; a Autoconsciencioterapia; a Parapedagogiologia; a Men-

talsomatologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atacadista consciencial. 

 

Masculinologia: o conscienciômetra; o pesquisador; o pesquisador-sensitivo; o cons-

cienciólogo; o generalista; o especialista. 

 

Femininologia: a conscienciômetra; a pesquisadora; a pesquisadora-sensitiva; a cons-

ciencióloga; a generalista; a especialista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia básico = a inte-

ração conscienciograma–laboratórios da Conscienciologia; binômio Autoconscienciometrolo-

gia-Autopesquisologia avançado = o binômio planejamento da proéxis–consecução da proéxis 

pessoal. 

 

Paraprosopografia. Dentro do universo da Holomaturologia, surge, com toda força da 

especialização, a Conscienciografia, facultando alcançar o holoperfil da consciência ou a Parapro-

sopografia, demonstrando as associações, relações e simbioses entre a Conscienciometrologia  

e a Experimentologia. 

 

Taxologia. Pela ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 13 pa-

ralelos lógicos e práticos estabelecidos entre fatores específicos da Autoconscienciometrologia  

e da Autopesquisologia, capazes de apontar as diferenças sutis e os entrosamentos enriquecedores 

das duas linhas de conhecimento e experimentação, dentro e fora da personalidade: 

 

Tabela   –  Paralelismo  Autoconscienciometrologia  /  Autopesquisologia 

 

N
os

 Autoconscienciometrologia Autopesquisologia 

01. Abordagem panorâmica: as cognições Autoinclusão: o holoperfil pessoal 

02. Holanálise: o primado da Teaticologia Síntese: a autofocalização no megafoco 
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N
os

 Autoconscienciometrologia Autopesquisologia 

03. Intencionologia: a escolha da conscin Determinologia: a transição e mudanças 

04. Esforço inicial: a megameta escolhida Manutenção: o prosseguimento regular 

05. Artefatos extracerebrais: autorrecéxis Atributos intracerebrais: autorrecin 

06. Equipe: o predomínio de cursos técnicos Laboratórios: a personalidade em si  

07. Planejamento: a estruturação do projeto Remate: a implantação das renovações 

08. Grupocarmalidade: a autolocalização Egocarmalidade: o autocriticismo vivido 

09. Generalismo: a Inventariologia do ego Especialização: a Antitrafarologia do ego 

10. Unidades de medidas: as técnicas  Autovivência: as priorizações da proéxis 

11. Teoria: o 1% do estudo formal efêmero Prática: os 99% do autodidatismo diário  

12. Cosmovisão: o imenso portal; o Cosmos Pontualização: a microscopia da pessoa  

13. Iniciativa: o autenfrentamento magno Acabativa: a persistência na reciclagem  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o binô-

mio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abordagem  Consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

5.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  do  bloco  tridisciplinar:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  UNIÃO  SINÉRGICA  NA  ANÁLISE  PESSOAL,  SIMULTÂ- 
NEA,  PELA  AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA  E  AUTO-

PESQUISOLOGIA,  EXTRAPOLA  AS  ABORDAGENS  AMADO-
RÍSTICAS  GERANDO  A  CONDUTA-EXCEÇÃO  AVANÇADA. 

 

Questionologia. Você já se avaliou por intermédio do conscienciograma? Já aplicou  

a avaliação conscienciométrica nas autopesquisas recicladoras? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 78, 83, 92, 449 e 1.096. 
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B I N Ô M I O    AU T O D E S A S S E D I A L I D A D E - E N E R G O S S O M A T I C I D A D E  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio autodesassedialidade-energossomaticidade é a explicitação da 

estreita conexão existente entre a capacidade pessoal de eliminação dos autassédios e o autode-

sempenho na assepsia energossomática e na sustentação energética de neopadrão pensênico sadio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

―eu mesmo; por si próprio‖. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; 

negação; falta‖. O vocábulo assédio, de origem controvertida, vem provavelmente do idioma 

Italiano, assedio, derivado do idioma Latim obsidio ou obsidium, ―sítio; cerco; assédio‖, derivado 

de sidere, ―estar sentado‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma 

Português, no Século XVI. A palavra 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 termo somática provém do mesmo idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, 

somatikós, ―do corpo mental; corporal‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Binômio qualidade do autodesassédio–qualidade das energias cons-

cienciais (ECs). 2.  Binômio autodefensibilidade intraconsciencial–autossustentabilidade energé-

tica. 3.  Binômio autodesassediometria-autenergometria. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio autodesassedialidade-energossomaticida-

de, binômio autodesassedialidade-energossomaticidade primário e binômio autodesassedialida-

de-energossomaticidade avançado são neologismos técnicos da Autodesassediologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autassedialidade-energossomaticidade. 2.  Binômio auto-

desrespeitabilidade–autotoxicidade energética. 3.  Binômio reatividade emocional–ofensiva ener-

gética assediadora. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autodesperticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade lúcida; os energopense-

nes; a energopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; a checagem das influências de holopensenes na psicosfera pessoal; a imersão em 

holopensene homeostático propiciando a criação de padrão referencial de harmonia íntima; a au-

tocomprovação energossomática salutar fundamentando o investimento na Energossomatologia;  

o sustentáculo energético dos autoposicionamentos ortopensênicos; a autoblindagem energética às 

pressões holopensênicas patológicas; a prontidão energossomática na identificação e rechaço de 

intrusões pensênicas assediantes; a neutralização da xenopensenidade patológica; a mudança lúci-

da de bloco autopensênico; a descompressão holopensênica favorecendo os solilóquios cosmoéti-

cos autodesassediantes; a ortopensenização sustentando os desbloqueios holochacrais. 

 

Fatologia: a evidenciação da influência da vitalidade energossomática na saúde consci-

encial; a assunção da autorresponsabilidade intransferível pela harmonização da vida intrapsíqui-

ca; a ratificação do relevo autevolutivo da interação energética sadia com consciências, subuma-

nos, vegetais e ambientes; a automotivação pela progressiva habilitação assistencial incluindo os 

esforços energossomáticos e autodesassediadores; o serviço assistencial possibilitando o mitrida-

tismo energético; a admissão do valor da autodesperticidade para a eficiência tarística. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodiscerni-

mento energético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal denunciando as interferências 

extrafísicas sadias ou doentias; o exame do peso das energias enfermas na fixação de irracionali-

dades pessoais; a constatação da obscurização intelectiva produzida por bloqueios energéticos en-

cefálicos; a consideração dos prejuízos existenciais derivados de contaminações por patoenergias; 

a verificação das repercussões energéticas desfavoráveis dos autassédios; a averiguação do papel 

do autassédio na intoxicação energossomática e evocação de assediadores; a experimentação do 

relaxamento psicofísico patrocinado pelos exercícios bioenergéticos; o respiro no turbilhão pensê-

nico propiciando direcionamento da atenção para a mobilização bioenergética; o alívio intracons-

ciencial proporcionado pela higienização energética auto ou heteropromovida; a heterolimpeza 

energética demonstrando a factibilidade e os resultados da assepsia energossomática; a autocons-

cientização da utilidade evolutiva de campo energético hígido para a efetivação e conservação dos 

autodesassédios; o afastamento de assediadores extrafísicos; o encaminhamento de consciexes en-

fermas assistíveis; a expulsão da energosfera de energias gravitantes negativas; o desbloqueio de 

chacras; a pronta discriminação energética permitindo atuações preventivas; a soltura energosso-

mática favorecendo a expansão intelectiva; o incremento da receptividade às inspirações da para-

preceptoria; as sugestões amparadoras autodesassediantes; a qualificação da energossomaticidade 

e autodesassedialidade aumentando a tara parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio–bloqueio energético; o sinergis-

mo patológico autassédio-autocorrupção-antiassistência; o sinergismo saúde mental–saúde ener-

gética; o sinergismo domínio energossomático–autodesassédio; o sinergismo retaguarda bio-

energética–imperturbabilidade íntima; o sinergismo autodefesa holossomática–interassistência 

cosmoética; o sinergismo humor equilibrado–pensamentos prolíficos–bioenergias balsâmicas. 

Principiologia: o princípio da autonomia da vontade; o princípio da potência da auto-

pensenização; o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio do assedialidade inter-

consciencial; o principio do autassédio predispor e potencializar o heterassédio; o princípio da 

primazia das ECs cosmoéticas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o modo de tratamento 

dirigido a si próprio. 

Teoriologia: a teática do auto e heterodesassédio; a teática da recin; a teoria do holos-

soma; a teoria da desperticidade; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da circulação fechada de energias (CFE); a técnica do EV; as téc-

nicas de exteriorização energética; as técnicas de absorção energética; a técnica do encapsula-

mento energético; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da megaeuforização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia. 

Efeitologia: o efeito acelerador evolutivo da libertação da autescravidão aos assédios; 

o efeito travão do autassédio; o efeito obnubilador da descompensação holossomática; os efeitos 

do auto e heterassédio na desmotivação para a mobilização energética; os efeitos profiláticos da 

leitura energética de contextos, consciências, subumanos e objetos; os efeitos do autodesassédio 

na força presencial; os efeitos da limpidez pensênica e energética no bem estar intraconsciencial. 

Neossinapsologia: a depuração energosférica facilitando a formação de neossinapses. 

Ciclologia: as repercussões pensênicas do ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a tecnicidade autodesassediante conjugada com a tecnicidade bioener-

gética; a ponderação antiemotiva conjugada com a exercitação das ECs; a presteza autocrítica 

conjugada com a hiperacuidade energética; a postura autoincorruptora conjugada com a compe-

tência holochacral; a imunidade pensênica conjugada com a refratariedade às patoenergias; a in-

conflitividade íntima conjugada com o autodomínio energosférico; a liberdade interior conjugada 

com a autonomia energossomática. 
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Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-energossomaticidade; o binômio opção 

pelo autodesassédio–apreço pela autolucidez energossomática; o binômio reiteração da ortode-

cisão–limpeza energossomática; o binômio racionalidade cosmoética–compensação energosso-

mática; o binômio assepsia energética–produtividade intelectual; o binômio instante cosmoetifi-

cador–EV; o binômio Antivitimologia-Energossomatologia. 

Interaciologia: a interação bagulho energético–bagulho autopensênico; a interação pa-

topensenização–bloqueio holochacral; a interação cascagrossismo-autassédio; a interação pre-

guiça-autocorrupção; a interação autovitimização–vampirismo energético; a interação desas-

sim–desapego; a interação deslavagem cerebral–desbloqueio energético. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio vigor físico–vigor energético–vigor intelectual; o trinômio 

exercícios físicos–exercícios energéticos–exercícios intelectuais; o trinômio ortointencionalida-

de–ortoenergização–assistência cosmoética; o trinômio patointrusão energética–xenopensenida-

de doentia–patopensenização; o trinômio intoxicação química–intoxicação energética–intoxica-

ção pensênica; o trinômio generalização autassediante–patoenergias–desafeição; o trinômio or-

tocognição-ortoconduta-ortoenergização. 

Antagonismologia: o antagonismo primener / ressaca energética; o antagonismo extra-

polacionismo parapsíquico evoluído / surto de autassédio. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a desassediocracia da Cognópolis. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a racionofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia;  

a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a junção de autassédio e despreparo energético na síndrome de Burnout. 

Mitologia: o suporte energético às autodesmitificações. 

Holotecologia: a despertoteca; a epicentroteca; a volicioteca; a energossomatoteca;  

a sinaleticoteca; a parafenomenoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Despertologia; a Antivitimologia; a Voli-

ciologia; a Energossomatologia; a Priorologia; a Epiconologia; a Autodiscernimentologia; a Reci-

nologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação; o energossomatólogo; o desassediólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação; a energossomatóloga; a desassedióloga. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4848 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens te-

nepessista; o Homo sapiens desassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio autodesassedialidade-energossomaticidade primário = a auto-

desintoxicação energética propiciando clareza mental para a desconstrução de convicção autasse-

diante; binômio autodesassedialidade-energossomaticidade avançado = a sustentação energosso-

mática da autodesperticidade interassistencial cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio autodesassedialidade-energossomaticidade, 

indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulhe-

res e homens interessados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocomprovação  energossomática:  Paracogniciologia;  Homeostático. 

04.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

08.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

12.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Superestimação  pontual:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

MUITOS  ADMITEM  O  VALOR  EXISTENCIAL  DE  PENSAREM  

CORRETAMENTE.  POUCOS  CONHECEM  OU  RECONHECEM  

A  RELEVÂNCIA  DO  GOVERNO  LÚCIDO  DAS  BIOENERGIAS  

PESSOAIS  PARA  SUSTENTAREM  A  ORTOPENSENIZAÇÃO. 
 

Questionologia. Qual percentual de esforços você, leitor ou leitora, emprega no aprimo-

ramento do binômio autodesassedialidade-energossomaticidade? Há resultados satisfatórios? 

 

A. L. 
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B I N Ô M I O    AU T O D E S A S S E D I A L I D A D E -M E N T A L S O M A T I C I D A D E  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade é a explicitação da 

estreita conexão existente entre a capacidade pessoal de eliminação de autassédios e o autodesem-

penho intelectual continuado em estudos e ponderações lógicas, a fim de compreender as realida-

des evolutivas e efetivar neopadrão pensênico sadio. 
Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, ―do-

is‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo a alguma pessoa; palavra; expressão; ter-

mo‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

―eu mesmo; por si próprio‖. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; ne-

gação; falta‖. O vocábulo assédio, de origem controvertida, vem provavelmente do idioma Italia-

no, assedio, derivado do idioma Latim, absedio ou obsedium, ―sítio; cerco; assédio‖, derivado de 

sidere, ―estar sentado‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Portu-

guês, no Século XVI. A palavra mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, ―do espírito; 

mental‖, e este de mens, mentis, ―atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência‖. Apa-

receu no Século XV. A palavra somática deriva do mesmo idioma Francês, somatique, e esta do 

idioma Grego, somatikós, ―do corpo mental; corporal‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Binômio qualidade do autodesassédio–qualidade da exercitação in-

telectual. 2.  Binômio defensividade intraconsciencial–intelectualidade cosmoética. 3.  Binômio 

autoimunidade pensênica–autointelecção evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio autodesassedialidade-mentalsomaticida-

de, binômio autodesassedialidade–mentalsomaticidade primário e binômio autodesassedialida-

de–mentalsomaticidade avançado são neologismos técnicos da Autodesassediologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autassedialidade–intelectualidade perturbada. 2.  Binômio 

autovitimização–autointelecção anticosmoética. 3.  Binômio intrusão patopensênica–comoção. 

Estrangeirismologia: o tour de force intelectual autodesassediante. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscenimento 

quanto à autodesperticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade sadia; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o materpensene intelectual sustentado pelo autodidatismo permanente; a fôrma holopensênica au-

todesassediadora gerada no local de labor mentalsomático cotidiano; o escritório pessoal ativo re-

troalimentando o holopensene antiemotivo; o hábito da ponderação lógica imunizando quanto às 

pressões patopensênicas; o costume da autopensenização racional tornando destoantes, identificá-

veis e rechaçáveis as patointerferências pensênicas; a primazia do pen na autopensenização evi-

denciando a entrada de xenopensenes de desvalorização e desistência durante a produção de obra 

assistencial; a contrargumentação sadia refutando os pensenes autassediadores; a intelectualidade 

evolutivamente proficiente criando holopensene pessoal pró-lucidez. 

 

Fatologia: a experimentação da estudiosidade demonstrando o valor da vitalidade inte-

lectiva no autodesassédio; a exercitação dos atributos mentais proporcionado a flexibilidade idea-

tiva autodesassediante; a apreensão de conhecimentos alargando a panorâmica situacional autode-

sassediadora; a implantação de rotina intelectual explicitando o preparo holossomático requerido 

ao suporte à jornada produtiva; a autobagagem de ortoexperiências fundamentando estratégias pa-

ra o alcance e consolidação da autodesperticidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a predisposição  

à equilibração holossomática ao contato com campo energético mentalsomático; a dessintoniza-

ção a consciexes de padrões assediadores; o favorecimento à sintonização com consciexes de pa-

drões harmônicos; a ampliação da hiperacuidade pela presença das paracompanhias mais lúcidas; 

a tendência à captação extrafísica de achegas autesclarecedoras de consciexes amparadoras; a ex-

pansão da compreensibilidade sobre as verdades multidimensionais desfazendo convicções autas-

sediantes; a evidenciação das energias sadias enquanto esteio do pensar cosmoético; a expansão 

mentalsomática favorecendo à recuperação de cons; o sobrepairamento analítico dos autassédios 

tornando-os mínimos perante a grandeza de neoideias evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodisposição física–autodisposição energética–auto-

disposição intelectual; o sinergismo exercícios físicos–exercícios energéticos–exercícios intelec-

tuais; o sinergismo patológico autassédio–bloqueio energético encefálico; o sinergismo homeos-

tático autodesassédio–bloqueio zero. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do primado evolu-

tivo da mentalsomaticidade; o princípio da descrença (PD); o princípio de contra fatos e parafa-

tos não haver argumentos nem parargumentos; o princípio da verpon; o princípio do autassédio 

predispor e potencializar o heterassédio; o princípio da autonomia da vontade. 

Codigologia: a opção pelo desassédio inserida no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a relevância do 1% de teoria para os 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do aquecimento neuro-

nal; a técnica de imersão em leitura útil; a técnica de imersão na escrita de obra útil; a técnica 

do detalhismo e da exaustividade; a técnica da infopesquisa conscienciográfica; a técnica do tur-

no intelectual; a técnica do trabalho antelucano. 

Voluntariologia: o autorado voluntário e amparado da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia. 

Efeitologia: os efeitos salutares do reconhecimento e corte de convicções autassedian-

tes; os efeitos das reperspectivações cognitivas das experiências no autodesassédio; os efeitos da 

elaboração intelectiva cosmoética no bom humor autodesassediante; os efeitos do autodesassé-

dio no bem-estar intelectivo; os efeitos cosmovisiológicos do mergulho técnico rotineiro em jor-

nais, revistas, livros, aulas, palestras, documentários, filmes e entrevistas; os efeitos da hetero-

criticofilia intelectual no autodesassédio mentalsomático; os efeitos do autodesassédio mentalso-

mático na autossuficiência intelectual. 

Neossinapsologia: as autorreflexões para a formação de neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: os argumentos desassediadores no ciclo de debates cosmoéticos; o ciclo coti-

diano introspecção profunda–interlocução sadia; o ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade; o binômio autode-

sassedialidade-energossomaticidade; o binômio autodesassédio-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação estafa intelectual–autassédio; a interação intoxicação ener-

gética–ideação autassediante; a interação preguiça mental–abordagem superficial; a interação 

saturação temática–insights autesclarecedores. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo subcerebralidade-mentalsomaticidade; o cres-

cendo evolutivo de aprimoramento dos atributos mentais; o crescendo evolutivo de apreensão 

cognitiva sobre o Cosmos; o crescendo cosmovisiológico de entendimento da dinâmica evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio desassediador leitura útil–reflexão cosmoética–escrita tarís-

tica; o trinômio desassediador ortocognição–ortointelecção–amparabilidade extrafísica; o trinô-

mio desassediador ortointenção–ortoenergização–ortopráxis assistencial; o trinômio autoconcei-

to baixo–autestima baixa–autassedialidade alta. 
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Polinomiologia: os autassédios favorecendo o polinômio distorções perceptivas–distor-

ções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas; os autodesassédios favoreci-

dos pelo polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–respiração correta–

–estado vibracional; a autodesperticidade conquistada por meio do polinômio autocrítica-autoin-

corrupção-autodesassédio-autocosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar evolutivo / malestar íntimo. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a tertuliofilia; a assisten-

ciofilia; a amparofilia. 

Mitologia: o cabedal cognitivo cosmoético desconstruindo quaisquer mitificações. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a despertoteca;  

a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Mentalsomatologia; 

a Energossomatologia; a Antivitimologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Voli-

ciologia; a Recinologia; a Gesconologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

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

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapi-

ens rationalis; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desasse-

diator; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio autodesassedialidade–mentalsomaticidade primário = a imer-

são em leitura útil apaziguando emoções e permitindo a clareza de raciocínio; binômio autodesas-

sedialidade–mentalsomaticidade avançado = a prolificidade intelectual continuada sustentando  

e sendo sustentada pela autodesperticidade. 

 

Culturologia: a cultura útil; a cultura da intelectualidade cosmoética; a cultura da pro-

dutividade intelectual interassistencial; a cultura do autorado tarístico. 
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Base. Nas análises da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 

aquisições conscienciais advindas de progressos no uso dos atributos conscienciais com a dedica-

ção à intelectualidade cosmoética, sendo base de sustentação aos autodesassédios: 

01.  Acervo cognitivo vasto. O panorama elucidativo quanto às realidades existenciais. 

02.  Ajuizamento cosmoético. A salvaguarda do melhor para todos nas deliberações. 

03.  Associação ideativa procedente. A apreensão expandida na junção de evidências. 

04.  Atenção dividida. O reconhecimento simultâneo de estímulos intra e extrafísicos. 

05.  Autocrítica afiada. A constatação sincera das próprias imaturidades. 

06.  Concentração mental. O foco consciencial dirigido pela vontade ao prioritário. 

07.  Discernimento evolutivo. A distinção de modo eficaz para gerenciar a vida íntima. 

08.  Hiperacuidade multidimensional. A detecção de paraintrusões sadias ou doentias. 

09.  Imaginação regrada. O encontro de soluções criativas realizáveis. 

10.  Memória atilada. A recordação fidedigna das vivências. 

 

Autodesassédio. Nas pesquisas da Autodesassediologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética, 12 condições autassediantes passíveis de serem dirimidas por meio de trabalho intelec-

tual cosmoético: 

01.  Autovitimização. A análise depurada de observações e leituras dimensionando rea-

listicamente as problemáticas pessoais perante os percalços da Humanidade e Para-Humanidade. 

02.  Desleixo. O desenvolvimento do detalhismo e exaustividade acarretando o esmero 

nas automanifestações. 

03.  Desorganização. A ordenação dos pensamentos impulsionando à arrumação do en-

torno físico. 

04.  Dispersão. O disciplinamento da atenção beneficiando a conservação do foco evolu-

tivo no dia a dia. 

05.  Dogmática. A descoberta dos avanços e renovações históricas do conhecimento hu-

mano comprovando a relatividade das verdades em função de ignorâncias e inexperiências. 

06.  Emocionalismo. A prática da ponderação racional habilitando à eliminação da visão 

emocional deturpadora das realidades. 

07.  Heterocriticofobia. A segurança na capacidade de apreender, interpretar, raciocinar 

e tecer conclusões satisfatórias encorajando o abertismo às críticas. 

08.  Hipomnésia. O aperfeiçoamento dos atributos conscienciais convergindo para a me-

lhoria da retenção mnemônica. 

09.  Ignorância ignorada. A verificação do manancial de informações e conhecimentos 

disponíveis corroborando a tranquilidade na admissão das lacunas autocognitivas. 

10.  Inconsequência. O enriquecimento da fatuística e casuística, intra e extrafísica, fun-

damentando as elucubrações sobre as repercussões dos atos pessoais. 

11.  Irracionalidade. A exercitação do pensamento pautado em fatos e parafatos capaci-

tando à identificação imediata de ilogicidades e fantasias nascentes nas autoconcepções. 

12.  Ruminação. O hábito da análise temática sob múltiplas perspectivas eliminando 

tendências ao pensamento monocórdio. 

 

Imersão. A imersão em atividade intelectual sadia permite a alteração do padrão usual 

de pensamentos da conscin, favorecendo o afastamento de consciexes assediadoras afins ao pa-

drão antigo. Tal desconexão é consolidada com a dissolução de autassédios por meio dos autes-

clarecimentos advindos dos estudos e ponderações. 

Contraponto. Entretanto, devido ao levantamento de poeira inicial, pode ocorrer o au-

mento da pressão assediadora de consciexes interessadas em desviar a conscin do objetivo. Em 

contraponto, surgem indicações de amparo extrafísico entrevistos diretamente, nas parabordagens 

lúcidas, e indiretamente, no surgimento de auxílios inusitados provenientes de conscins dispostas. 

Portanto, ao invés de superestimar as dificuldades, cabe valorizar o parainvestimento e persistir 

no intento autodesassediador. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade, in-

dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconfiança  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autoindulgência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

05.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

06.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

ORTOINTELECÇÃO  PROLÍFICA  PROMOVE  A  GRADATIVA  

DESCONSTRUÇÃO  DAS  MONOVISÕES  EXISTENCIAIS  NAS  

QUAIS  SE  ENRAIZAM  AS  POSTURAS  AUTO  E  HETERAS-
SEDIADORAS,  CONDUZINDO  À  COSMOVISÃO  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Qual experiência você, leitor ou leitora, possui no binômio autodesasse-

dialidade-mentalsomaticidade? Há resultados exitosos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Mello, Alexandre; Lexicoterapia: Autodesassédio Mentalsomático; Artigo; Conscientia; Revista; Trimes-

tral; 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 Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2003; páginas 14 a 23. 

2.  Sertillanges, A.-D.; A Vida Intelectual: Seu Espírito, suas Condições, seus Métodos (La Vie Intellectuelle: 

son Esprit, ses Conditions, ses Méthodes); trad. Lilia Ledon da Silva; revisões Jessé de Almeida Primo; & Liliana Cruz; 
200 p.; 9 caps.; 1 microbiografia; 25 x 18 cm; br.; É Realizações; São Paulo, SP; 2010; páginas 21 a 30, 47 a 66 e 157  

a 198. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 413 a 418, 950 a 954 e 991 a 1.011. 

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 130 a 141, 

372 a 387, 462 a 483 e 626. 

 

A. L. 
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B I N Ô M I O    AU T O R G A N I Z A Ç Ã O - T E N E P E S  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio autorganização-tenepes é a associação inteligente do atributo, 

capacidade ou potencialidade autorganizativa da conscin lúcida intermissivista, homem ou mu-

lher, inversor ou reciclante, de reestruturar-se intra e extraconsciencialmente, com a adptação às 

ações prioritárias do processo de desenvolvimento interassistencial tenepessístico, visando a reali-

zação do completismo existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomem, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

―eu mesmo; por si próprio‖. O vocábulo organização provém do idioma Francês, organiser, ―to-

car orgão‖, e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, ―orgão; dispor de forma  

a tornar apto à vida; dotar de estrutura‖. Apareceu no Século XVI. A palavra consciência deriva 

do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no 

Século XIII. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho que se impõe 

a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determi-

nado preço‖. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético provém do idioma Grego, energê-

tikós, ―ativo; eficaz‖. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, 

―pessoal‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Binômio autoplanejamento-tenepes. 2.  Binômio autordenação-tene-

pes. 3.  Binômio autestruturação-tenepes. 4.  Binômio autorregramento-tenepes. 5.  Binômio au-

tarrumação-tenepes. 6.  Binômio autodisciplina-tenepes. 7.  Binômio Autorganizaciologia-Tene-

pessologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio autorganização-tenepes, binômio básico 

autorganização-tenepes, binômio intermediário autorganização-tenepes e binômio avançado au-

torganização-tenepes são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autodesorganização-antitenepes. 2.  Desorganização tene-

pessística. 3.  Antitenepessismo. 4.  Binômio Autodesorganizaciologia-Autassediologia.  

Estrangeirismologia: o upgrade interassistencial; a selfperformance energética; o best 

effort na autorganização interassistencial; o Tenepessarium; os aftereffects da autorganização;  

o Paraperceptarium; o know-how tenepessístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização interassistencial tenepessológica. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Domí-

nio bioenergético: autorganização. Tenepes: vivência alegre. Tenepes: autorganização interdi-

mensional. Tenepes: responsabilidade interassistencial. Autocosmoética: tenepes organizada. 

Desafio: autorganização tenepessística. Alegria: tenepes autorganizada. 

Filosofia. A vivência teática da Holofilosofia; o Tenepescentrismo; o Parapsiquismo In-

terassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da autorganização interassistencial tenepessológica; o ho-

lopensene da interassistencialidade; o holopensene da paraperceptibilidade; a reformulação holo-

pensênica individual ou grupal; o holopensene favorável ao parapsiquismo sadio e à prática da te-

nepes; o holopensene pessoal tenepessístico; o holopensene grupal e dos ambientes; o holopense-

ne da tenepes sustentando a holoconvivialidade evolutiva; a autorganização na implantação e ma-
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nutenção do holopensene de produtividade mentalsomática; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da ortopense-

nidade; a autorganização holossomática enquanto pilar da ortopensenização; a autovigilância pen-

sênica ininterrupta; a autopensenização sendo o upgrade máximo da autorganização. 

 

Fatologia: o exercício da autorganização consciencial convergente à preparação tenepes-

sológica; as etapas de planejamento da autorganização para realização da tarefa energética pes-

soal (tenepes); a autorganização da rotina diária; a decisão do tenepessista de autorganizar-se con-

tinuamente; a profilaxia de acidentes de percurso; a eliminação do estresse patológico; a consci-

entização dos limites holossomáticos; a ação traforista; o trafor excluindo o trafar; a qualificação 

da autorganização holossomática simultânea a estruturação da tenepes; a superação crescente de 

autolimitações; a evitação de excessos; a antidispersividade; a defesa da interassistencialidade 

continuada; o autorrespeito ao temperamento pessoal visando sustentar a produtividade evolutiva; 

o caminho da autoconfiança; o equilíbrio íntimo do autodiscernimento; a autodisponibilidade as-

sistencial; a facilitação à Higiene Consciencial permanente; o bem-estar íntimo (consciencial);  

a iniciativa cosmoética; a autorganização no processo de autodestravamento mentalsomático;  

o aumento da autocosmoeticidade e da autocoerência; a autorreeducação psicossomática e men-

talsomática; o curso de imersão Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) auxili-

ando no planejamento inicial da tenepes; a autorganização do tenepessismo priorizada pelo inter-

missivista inversor; as inspirações propiciadas pelo autodesempenho na tenepes; a compreensão 

interassistenciológica assimilada através das reflexões sobre os atendimentos dos pedidos; a auto-

confiança adquirida na aplicação interassistencial cosmoética; a autossegurança maior nas atua-

ções interassistenciais; o aumento da autestima e da maxifraternidade; a cosmovisão resultante no 

entendimento da prática assistencial; a autorganização da proéxis interassistencial; a otimização 

do autodesempenho proexológico; a autorrecomposição grupocármica; a reorganização dos ambi-

entes intrafísicos enquanto consequência da autorreeducação psicossomática; a qualificação do 

gabarito do assistente tenepessista; a transformação para melhor da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o exercício consciente do Paradireito pelo tenepessista; o treino da liderança interassisten-

cial pré-intermissiva; a utilização autoconsciente do atributo da autorganização consciencial pos-

sibilitando a prática saudável da tenepes; o tenepessismo na prioridade interassistencial; a autor-

ganização na escrita de verbetes, artigos e livros, qualificando o autodesempenho na tenepes;  

a holomaturescência do autoplanejamento evolutivo prioritário; a realização exitosa do completis-

mo existencial.  

 

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

tica da psicosfera pessoal; a eliminação de autassédios e heterassédios proporcionada pela autor-

ganização; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a valorização do amparo extrafísico de 

função; o aumento da confiança na assistência dos amparadores extrafísicos de função; a autorga-

nização gerando o conceptáculo às inspirações extrafísicas; as inspirações antes, durante e após  

o horário da tenepes; o entrosamento com o amparo extrafísico de função chancelando o autode-

sassédio; a assepsia e o reforço energético interassistencial diário na tenepes; a sintonia do tene-

pessista veterano e o amparador extrafísico de função, facilitando o entrosamento sinérgico e si-

métrico; a assistência realizada na tenepes, posterior ao encontro ou compromisso realizado; a au-

torganização do assistente facilitando os atendimentos da agenda do amparador extrafísico de 

função; o amparo extrafísico de função contando com a pontualidade e assiduidade do tenepessis-

ta; o tenepessismo aliviador das pressões extrafísicas; o aprimoramento interassistencial através 

da prática tenepessística; a escrita do diário da tenepes na melhora da autocognição favorecendo  

a compreensão da Parafenomenologia; a autorganização do tenepessista propiciando a sintonia 

com as auto e heterocríticas interassistenciais, intra e extrafísicas; o autorrevezamento multiexis-

tencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-amparabilidade; o sinergismo autorga-

nização-autodiscernimento-onicompetência; o sinergismo autodespojamento-autodisponibilida-

de-autorganização; o sinergismo das sincronicidades; o sinergismo autassistência-heterassistên-

cia; o sinergismo estado vibracional–tenepes–megaeuforização; o sinergismo autorganização- 

-interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio ordenador das manifestações auto e ortopensênicas; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP) estimulando as pesquisas dos assistidos; o princípio de não 

deixar o assistido sem o devido esclarecimento; o princípio da qualificação da intenção assisten-

cial; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; os princípios do Curso Intermissivo 

(CI) postos em prática; o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a autorganização;  

a autorganização do código pessoal de Cosmoética evitando enganos na tenepes; o CPC do tene-

pessista interferindo na qualidade interassistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) facili-

tando a convivência glasnóstica.  
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes; a teática da autorganização consciencial; 

 a teoria do pré-anonimato evolutivo; a teática da Conscienciologia; a teoria da Interassistencio-

logia. 

Tecnologia: as técnicas de autorganização pessoal; a técnica da assim-desassim; a téc-

nica da atualização pensênica; a técnica da tenepes demarcando o fim da religião; a autorganiza-

ção pessoal enquanto técnica para conexão com o amparo especializado; as técnicas conscien-

ciológicas reciclogênicas; as técnicas parapsíquicas; as técnicas e paratécnicas interassisten-

ciais. 

Voluntariologia: o voluntário interdimensional da tenepes; o voluntário proativo e de-

dicado à interassistencialidade; a autorganização do voluntariado interassistencial tenepessísti-

co; o voluntariado nas práticas assistenciais da tenepes; o voluntariado tenepessista nas Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciocêntrico na condição de propulsor 

da autorganização e da automelhoria evolutiva; o paravoluntariado engajado enquanto minipeça 

do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencio-

lógico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; 

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da 

Paratecnologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Pararreurbano-

logia.  

Efeitologia: os efeitos benéficos da autorganização na tenepes; o efeito motivador da 

autorganização para a tenepes; os efeitos da tenepes no parapsiquismo organizado; o efeito halo 

da autorganização no rendimento tenepessístico; o efeito potencializador da autorganização nos 

resultados da tenepes; os efeitos consciencioterápicos no autenfrentamento do tenepessista;  

o efeito autodesassediador das energias homeostáticas; o efeito das recins na qualificação tene-

pessística; o efeito da autorganização qualificando a conscin para a condição de minipeça as-

sistencial nas reurbanizações planetárias. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autorganização das pesquisas tenepes-

sísticas; as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo pré-tenepessista; as neossinapses espe-

cíficas formadas pelas práticas tenepessistas; as neossinapses especializadas para as tarefas in-

terassistenciais; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenci-

ais; a doação de neuroctoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses no assisti-
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do; as neossinapses provenientes da pesquisa e vivência da autoconsciencialidade; as paraneos-

sinapses intermissivistas recuperadas. 

Ciclologia: o ciclo retroalimentador autorganização-tenepes; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) da atividade; o ciclo das oportunidades evolutivas interassistenciais; o ciclo gru-

pocármico interprisão-autovitimização-recomposição-liberação-policarmalidade; o ciclo evolu-

tivo, energético, interassistencial EV–tenepes 24 horas–ofiex pessoal; o ciclo diáspora-reagru-

pamento; o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo sementeira assistencial– 

–colheita intermissiva; o ciclo das depurações conscienciais; o ciclo das reciclagens sucessivas 

no exercício da tenepes. 

Enumerologia: a autorganização lúcida da tenepes; a autorganização cosmoética da te-

nepes; a autorganização contínua da tenepes; a autorganização tarística da tenepes; a autorgani-

zação seriexológica da tenepes; a autorganização veterana da tenepes; a autorganização anôni-

ma da tenepes. A disciplina evolutiva; a disciplina cognitiva; a disciplina intraconsciencial; a dis-

ciplina extraconsciencial; a disciplina interconsciencial; a disciplina paraconsciencial; a discipli-

na policonsciencial. O planejamento prioritário; o planejamento das metas; o planejamento dos 

registros; o planejamento interassistencial; o planejamento tenepessístico; o planejamento das 

análises e autorreflexões; o planejamento das autoprescrições renovadoras. 

Binomiologia: o binômio autorganização-tenepes; o binômio autestruturação pensêni-

ca–equilíbrio tenepessológico; o binômio autoconsciencialidade–assistência qualificada; o binô-

mio disciplina-assistencialidade; o binômio autossistematização–tenepes realizada; o binômio 

repetição saudável–progressão autorganizativa; o binômio autassentamento das metas–desperti-

cidade; o binômio tenepessista veterano–ofiexista aspirante. 

Interaciologia: a interação cotidianidade-tenepes; a interação tenepes-Paragenética;  

a interação espaço mental livre–inspirações amparadoras; a interação autorganização–autoqua-

lificação da tenepes; a interação higiene consciencial–articulação ortopensênica; a interação au-

torganização-autossatisfação-autoprodutividade; a interação prática da tenepes–alegria de vi-

ver. 

Crescendologia: o crescendo autodesorganização-autorganização; o crescendo auto-

pontualidade-autorganização; o crescendo autorganização intrafísica–retilinearidade autopensê-

nica; o crescendo autorganização–calculismo cosmoético–taquirritmia evolutiva; o crescendo 

autorganização-tenepessismo-autepicentrismo; o crescendo registros organizados–gestação 

consciencial; o crescendo autorganizativo tenepessista veterano–epicon–pré-liderança interas-

sistencial. 

Trinomiologia: o trinômio autorganização–autovalorização–autoqualificação da tene-

pes; o trinômio autodiscernimento-autodeterminação-autorganização; o trinômio autorganiza-

ção–autocriatividade–autorreorganização interassistencial; o trinômio abertismo consciencial– 

–autorganização pensênica–qualificação tenepessística; o trinômio parapsíquico autolucidez- 

-acuidade-percuciência.  

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; o polinômio decisão-priorização-realização-autossatisfação; o polinômio planejamento- 

-aplicação-avaliação-autocorreção. 

Antagonismologia: o antagonismo autorganização / heterodesorganização; o antago-

nismo vida organizada / vida desorganizada; o antagonismo tenepes / assistência social; o anta-

gonismo tenepes / religião; o antagonismo autorganização / submissão ao rolo compressor do co-

tidiano; o antagonismo interassistência policármica / autassistência egocármica; o antagonismo 

interassistência anônima / autopromoção interassistencial; o antagonismo consciex intermissivis-

ta (teoria) / conscin tenepessista (prática). 
Paradoxologia: o paradoxo de a autorganização pontual poder expandir a autorganiza-

ção geral; o paradoxo de o processo da autorganização conter ínsito a autodesorganização nas 

reciclagens; o paradoxo intrafísico egocentrismo–altruísmo inerente à tenepes; o paradoxo ano-

nimato assistencial na tenepes–exposição da grafotares; o paradoxo do isolamento da conscin 

para a assistência multidimensional na tenepes. 
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Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a democra-

cia; 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 da autorganização interasssistencial 

em relação às leis físicas cartesianas. 

Filiologia: a autorganizaciofilia; a autopesquisofilia; a autodidaticofilia; a cognofilia;  

a reciclofilia; a disciplinofilia; a cienciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a ataxofobia; a autossuperação das fobias. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome do ansiosismo e da desorganização; a supe-

ração da síndrome da dispersão consciencial; a anulação da síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a profilaxia da síndrome de burnout; a eliminação da síndrome da autovitimização; a evitação da 

síndrome da hiperatividade. 

Maniologia: a mania da perfeição; a antiquomania; a mania da moda. 

Mitologia:  o mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida;  

o mito “fora da igreja não há salvação”. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a metodoteca; a tecnoteca; a recexoteca; a organi-

zacioteca; a recinoteca; a convivioteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autorganizaciologia; a Autopesquisologia;  

a Autoproexologia; a Autoparaprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Autocosmoeticologia;  

a Energossomatologia; a Conscienciocentrologia; a Consciencioterapia;  a Autopercepciologia;  

a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Autodespertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin organizada. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio básico autorganização-tenepes = o aplicado pela conscin estre-

ante no desenvolvimento da autoconsciência interassistencial multidimensional; binômio interme-
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diário autorganização-tenepes = o aplicado pela conscin veterana em busca do tenepessismo 24 

horas; binômio avançado autorganização-tenepes = o aplicado pela conscin desperta em busca da 

implantação da ofiex.  

 

Culturologia: a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da Tenepessologia; a cultura 

da Interassistenciologia; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da autorreflexão per-

manente; a cultura do aperfeiçoamento contínuo; a Multiculturologia das prioridades existen-

ciais. 

 

Autodidaticologia. Com enfoque na Tenepessologia, a autorganização didática predis-

põe o tenepessista a realizações de metas evolutivas interassistenciais contínuas em diversas áreas 

da Conscienciologia. Eis por exemplo, em ordem alfabética, 15 especialidades passíveis de serem 

incrementadas ao longo da prática tenepessística: 

01. Autoconsciencioterapia: a autoprescrição para autenfrentamento e eliminação de 

trafares identificados. 

02. Autocosmoeticologia: a autorreflexão sobre as interrelações; menos erros e mais 

acertos grupocarmármicos. 

03. Autopensenologia: a agenda dos autopensenes cotidianos. 

04. Autopesquisologia: os registros diários das ocorrências cotidianas e das sessões de 

tenepes; o autenfrentamento diante das experiências; as etapas do processo de autopesquisa, me-

tas, ações, autorreciclagens, realização e autoqualificação da tenepes. 

05. Autoproexologia: a identificação, preparação e realização das fases da autoproéxis;  

o tenepessismo como cláusula pétrea; a tenepes 24 horas. 

06. Autorreciclologia: as análises regulares para as reciclagens e mudanças necessári-

as; as avaliações do desenvolvimento; o desempenho eficaz; o amadurecimento na assistência; as 

reciclagens contínuas. 

07. Autorrecinologia: a aplicação do Conscienciograma; o levantamento dos trafores, 

trafais e trafares. 

08. Despertologia: a autodefesa energética contínua, mantendo níveis elevados de auto-

lucidez nos interrelacionamentos; a amizade com os amparadores extrafísicos. 

09. Energossomatologia: o levar de eito atividades variadas com equilíbrio holossomá-

tico relativo e qualidade bioenergética; os EVs; as manobras energéticas; a holosfera sadia; o pa-

rapsiquismo; a resistência tranquila aos holopensenes entrópicos. 

10. Epicentrismologia: o exercício da autoliderança interassistencial na Pré-Intermis-

siologia. 

11. Intrafisicologia: a rotina útil diária; o checklist das atividades; a reeducação finan-

ceira (pé-de-meia); o espaço físico do ambiente residencial e doméstico (residência proexogê-

nica); o quarto da tenepes; a atenção nos 6 primeiros meses; as autobservações nos meses subse-

quentes. 

12. Mentalsomatologia: o desenvolvimento dos atributos conscienciais; a leiturofilia;  

a escrita; os cursos; a docência; as tertúlias; os debates. 

13. Ofiexologia: a autolucidez projetiva; o domínio energético e assistencial extrafísico 

do tenepessista veterano. 

14. Serenologia: o modelo objetivo da megaautorganização. 

15. Somaticologia: a longevidade produtiva; a preservação somática, alimentação, so-

no, sexo, exercícios físicos. 

 

Metodologia. O autempenho da conscin tenepessista promove a criação e autorganiza-

ção de métodos e técnicas concernentes ao autaprimoramento interassistencial tenepessístico. 

Cosmovisiologia. A aplicação do atributo da autorganização favorece o autoconheci-

mento do Tenepessista, gerando o aprimoramento nas manifestações, através da repetição de 

ações positivas nos ciclos contínuos de aprendizado evolutivo, em cada especialidade.  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4860 

Responsabilidade. Quanto antes a conscin assume o compromisso e inicia a autopes-

quisa, mais cedo obtém os resultados dos autodesempenhos e performances assistenciais tene-

pessísticas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio autorganização-tenepes, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

02.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático.  

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autoqualificação  pré-tenepes:  Recexologia;  Homeostático.  

06.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

07.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático.  

08.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

09.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Diários:  Grafopensenologia;  Neutro. 

11.  Estimulação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Exercício  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático.  

13.  Geopolítica  tenepessológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

O  BINÔMIO  AUTORGANIZAÇÃO-TENEPES  MANTÉM  A  HO-
MEOSTASE  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  EM  ALTO  NÍ-
VEL  QUALIQUANTITATIVO  INTERASSISTENCIAL  TENEPES-
SÍSTICO  ATINGINDO  O  COMPLETISMO  DA  AUTOPROÉXIS. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já autorganizou os recursos para a autoqualifica-

ção tenepessística? Promoveu a autorreflexão na análise dos resultados? 

 

P. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4861 

B I N Ô M I O    C O N T R A P O N T E A D O  
( B I N O M I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio contraponteado é a comunicabilidade de conceitos interativos 

ou mesmo opostos, contudo adequadamente conjugados, a fim de explicitar, ao máximo, as ideias 

em foco. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo contraponto deriva do idioma 

Latim Medieval, contrapunctum, formado pela proposição contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto 

(sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto 

(geométrico); ponto (jogo de dados)‖, usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, ―can-

to; música em contraponto‖, e punctus contra punctus, ―nota contra nota; contranota‖. Apareceu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Contraponto binomial. 2.  Interação dos contrários. 

Neologia. As duas expressões compostas binômio contraponteado autocrítico e binômio 

contraponteado heterocrítico são neologismos técnicos da Binomiologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio conscienciológico. 2.  Polinômio conscienciológico. 

Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Contrapontologia Binomial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os contrapensenes; a contra-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: as pesquisas das ideias antagônicas; as pesquisas das ideias interativas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo esclarecedor da conjugação adequada de conceitos 

opostos. 

Principiologia: o princípio dual da polaridade; o princípio teático da descrença;  

o princípio da contradição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da comunicabilidade cosmoética. 

Tecnologia: a técnica binomial pesquisa-especialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Enumerologia: o contraponto; a contrapartida; o contrargumento; a contradita; o con-

traexemplo; a contraposição; o contrapeso. Os prefixos anti / pró; os prefixos auto / hetero; os 

prefixos bradi / taqui; os prefixos intra / extra; os prefixos mini / maxi; os prefixos mono / poli; 

os prefixos sub / super. 

Binomiologia: o binômio contraponteado; o binômio Prospectiva-Profilaxia; o binômio 

sentido subjetivo–sentido objetivo. 
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Interaciologia: a interação racionalidade-lógica. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo conceitos divergentes / conceitos convergentes;  

o antagonismo conceitos contrastantes / conceitos complementares. 

Politicologia: a democracia direta; a egocracia; a ideocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a ideofilia; a coerenciofilia; a criticofilia; a raciocinofilia; a grafofilia; a inte-

lectofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a raciocinofobia; a cri-

ticofobia; a conviviofobia; a gnosiofobia. 

Mitologia: o combate ao mito das ideias incontestáveis. 

Holotecologia: a discernimentoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca;  

a cosmoeticoteca; a ideoteca; a comunicoteca; a experimentoteca; a verbacioteca. 

Interdisciplinologia: a Binomiologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Contra-

pontologia; a Paralelologia; a Antagonismologia; a Oposiciologia; a Refutaciologia; a Confuta-

ciologia; a Conflitologia; a Argumentologia; a Debatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens binomicus; o Homo sapiens contrapunctor; o Homo sa-

piens criticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens audiens; o Homo sapiens autocri-

ticus; o Homo sapiens cosmo-ethicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolu-

cidus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens expositor;  

o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator;  o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio contraponteado autocrítico = a técnica de reflexão de 5 horas  

e a autorreconciliação com a parentela; binômio contraponteado heterocrítico = a heteravaliação 

pelo conscienciograma e a participação pesquisística pessoal na condição de conscin-cobaia. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia; a cultura da Mentalsomatologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Binomiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 catego-

rias de binômios contraponteados, em geral: 

1.  Contraponto antagônico: o binômio satisfação-insatisfação; o binômio erro-acerto; 

o binômio direito-esquerdo; o binômio acima-abaixo; o binômio perto-longe; o binômio alto-bai-

xo; o binômio aceso-apagado; o binômio homem-mulher. 

2.  Contraponto cíclico: o binômio análise-síntese; o binômio assim-desassim. 

3.  Contraponto crescente: o binômio diáspora-reagrupamento. 

4.  Contraponto duplista: o binômio mestre-aprendiz; o binômio assistente-assistido. 

5.  Contraponto paradoxal: o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísi-

co; o binômio loucura-genialidade. 

6.  Contraponto sinérgico: o binômio autocomprometimento-autossuficiência; o binô-

mio paracérebro-cérebro. 

 

Tipologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 135 binômios retirados de verbetes 

publicados na Enciclopédia da Conscienciologia: 

01. Binômio ação-reação. 

02. Binômio acerto-desacerto. 

03. Binômio algoz-vítima. 

04. Binômio análise-síntese. 

05. Binômio anverso-reverso. 

06. Binômio aparência-conteúdo. 

07. Binômio apego-desapego. 

08. Binômio assim-desassim. 

09. Binômio assistente-assistido. 

10. Binômio atenuantes-agravantes. 

11. Binômio atrator-expansor. 

12. Binômio autassédio-heterassédio. 

13. Binômio autavaliação evolutiva–heteravaliação evolutiva. 

14. Binômio autencapsulamento–heterencapsulamento. 

15. Binômio autexperiências-heterexperiências. 

16. Binômio autocobaia-heterocobaia. 

17. Binômio autoconfiança–heteroconfiança. 

18. Binômio autoconformismo–autoinconformismo. 

19. Binômio autoconhecimento-heteroconhecimento. 

20. Binômio autoconteúdos irrevelados–autoconteúdos explicitados. 

21. Binômio autocontradições íntimas–autocontradições explicitadas. 

22. Binômio autocorrupção-heterocorrupção. 

23. Binômio autocrítica-heterocrítica. 

24. Binômio autodiscernimento-heterodiscernimento. 

25. Binômio autopensenização livre–autopensenização disciplinada. 

26. Binômio autopesquisa-heteropesquisa. 

27. Binômio autorado-leitorado. 

28. Binômio benefícios-custos. 

29. Binômio bens comuns–bens particulares. 

30. Binômio bens duráveis–bens descartáveis. 

31. Binômio biblioteca pessoal–biblioteca pública. 

32. Binômio braços fortes–cabeça fraca. 

33. Binômio causa-efeito. 

34. Binômio cérebro-cerebelo. 

35. Binômio cérebro-paracérebro. 

36. Binômio citação direta–citação indireta. 

37. Binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico. 

38. Binômio cognição-emoção. 
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39. Binômio cognições-paracognições. 

40. Binômio comportamento inato–comportamento aprendido. 

41. Binômio comunin-comunex. 

42. Binômio concessões inevitáveis–concessões dispensáveis. 

43. Binômio conquistas-derrotas. 

44. Binômio conquistas-fracassos. 

45. Binômio consciência-cosmos. 

46. Binômio consciex amparadora–conscin amparada. 

47. Binômio consciex-conscin. 

48. Binômio conscin trator–conscin reboque. 

49. Binômio conteúdo-forma. 

50. Binômio créditos-débitos. 

51. Binômio custo-benefício. 

52. Binômio dedução-indução. 

53. Binômio demanda regular–demanda eventual. 

54. Binômio desopressão intraconsciencial–desopressão interconsciencial. 

55. Binômio dia-noite. 

56. Binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença. 

57. Binômio Direito-Paradireito. 

58. Binômio direitos-deveres. 

59. Binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica. 

60. Binômio discriminador-discriminado. 

61. Binômio doação-recepção. 

62. Binômio educação formal–autodidatismo. 

63. Binômio emigração-imigração. 

64. Binômio emissor-receptor. 

65. Binômio ensino-aprendizagem. 

66. Binômio erro-acerto. 

67. Binômio esbanjamento de alguns–carência de muitos. 

68. Binômio espólio explícito–espólio autencriptado. 

69. Binômio espólio individual–espólio grupal. 

70. Binômio essência-aparência. 

71. Binômio estímulo-resposta. 

72. Binômio estímulos internos–estímulos externos. 

73. Binômio excesso-carência. 

74. Binômio exemplos-contraexemplos. 

75. Binômio exigências-concessões. 

76. Binômio exposição-acobertamento. 

77. Binômio face-avesso. 

78. Binômio fato-boatos. 

79. Binômio fator endógeno–fator exógeno. 

80. Binômio fatos encobertos–parafatos inescondíveis. 

81. Binômio fato-versões. 

82. Binômio fechar os olhos–abrir os paraolhos. 

83. Binômio fenômeno pessoal–fenômeno grupal. 

84. Binômio focagem-desfocagem. 

85. Binômio Genética-Paragenética. 

86. Binômio Heteropesquisologia-Autopesquisologia. 

87. Binômio holanálise-holossíntese. 

88. Binômio indícios intraconscienciais–indícios extraconscienciais. 

89. Binômio intimidador-intimidado. 

90. Binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

91. Binômio irreflexão-reflexão. 
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92. Binômio líder-liderado. 

93. Binômio maxiescalas-miniescalas. 

94. Binômio miniacidente-macroacidente. 

95. Binômio minicontratempo-macrocontratempo. 

96. Binômio observação direta–observação indireta. 

97. Binômio otimismo-pessimismo. 

98. Binômio palcos intrafísicos–bastidores extrafísicos. 

99. Binômio papel intrafísico–papel extrafísico. 

100. Binômio paradireito-paradever. 

101. Binômio particularidades-generalidades. 

102. Binômio percepção-parapercepção. 

103. Binômio plano principal–plano transversal. 

104. Binômio ponto-contraponto. 

105. Binômio problema privativo–problema público. 

106. Binômio problema-solução. 

107. Binômio professor-aluno. 

108. Binômio prós-contras. 

109. Binômio realidade concebível–realidade inconcebível. 

110. Binômio real-imaginário. 

111. Binômio recebimento-retribuição. 

112. Binômio receita-despesa. 

113. Binômio recepção-distribuição. 

114. Binômio retrociclo-neociclo. 

115. Binômio retrospectiva-prospectiva. 

116. Binômio santidade-pecado. 

117. Binômio saúde-doença. 

118. Binômio ser-estar. 

119. Binômio soma estático–consciência dinâmica. 

120. Binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia. 

121. Binômio subjetividade-objetividade. 

122. Binômio tacon-tares. 

123. Binômio todo-parte. 

124. Binômio trabalho intelectual–trabalho braçal. 

125. Binômio trabalho na retaguarda–trabalho no fronte. 

126. Binômio trafor-trafar. 

127. Binômio universo cognoscível–universo incognoscível. 

128. Binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

129. Binômio vida extrafísica expansível–vida intrafísica restritiva. 

130. Binômio vida extrafísica infinita–vida intrafísica finita. 

131. Binômio vida íntima–vida pública. 

132. Binômio vida intraconsciencial–vida extraconsciencial. 

133. Binômio vida intrafísica–vida extrafísica. 

134. Binômio vida tetraveicular–vida biveicular. 

135. Binômio vigília-sono. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio contraponteado, indicados para a expansão das 

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

01.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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03.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

08.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

09.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Pendência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Teoria  do  contraponto  interdimensional:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  BINÔMIO  CONTRAPONTEADO  OFERECE  

EXTENSO  LEQUE  DE  INVESTIGAÇÕES  MULTIFACÉTICAS  

DAS  VERDADES  RELATIVAS  DE  PONTA  PRIORITÁRIAS 
À  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  PESQUISADORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os conceitos opostos nas pesquisas da 

consciência? Admite tal recurso como agente enriquecedor do dicionário cerebral analógico? 
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B I N Ô M I O    C O R R E L A Ç Ã O - C A U S A L I D A D E  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio correlação-causalidade é a questão pesquisística de avaliar  

e distinguir quando duas ou mais variáveis associadas entre si estão, ou não, interligadas pela re-

lação de causa e efeito. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O prefixo co deriva também do idioma 

Latim, cum, ―com‖. A palavra relação procede do mesmo idioma Latim, relatio, ―ação de dar em 

retorno; relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição‖. Apareceu 

no Século XIV. O vocábulo correlação surgiu no Século XVII. O termo causalidade advém do 

idioma Latim Medieval, causalitas, ―causalidade‖. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Binômio correlação–nexo causal. 2.  Binômio interdependência–ne-

xo causal. 3.  Binômio relação recíproca–nexo causal. 

Neologia. As duas expressões compostas binômio fraco correlação-causalidade e binô-

mio forte correlação-causalidade são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio causa-efeito. 2.  Binômio necessidade-suficiência. 

Estrangeirismologia: a causa causorum; a vera causa; o referente in praesentia; o refe-

rente in absentia; a frase newtoniana hypotheses non fingo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência do raciocínio crítico autopesquisístico. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Correla-

ções insinuam causalidades. Ações possuem causas. Ações causam efeitos. 

Coloquiologia. Eis 6 expressões coloquiais relativas ao tema: atacar a causa; encontrar 

os porquês; por que cargas-d‟água?; procurar a raiz da questão; tudo está ligado com tudo; tu-

do que existe tem uma causa. 

Citaciologia: – A estatística é a refinada técnica de torturar os números – até que eles 

confessem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do associacionismo; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene 

pessoal da hiperacuidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene pessoal 

da autocientificidade consciencial; o holopensene pessoal da priorização autopesquisística; o ma-

terpensene enquanto megacausação. 

 

Fatologia: a correlação enquanto pista da causalidade; o fato de a associação entre ocor-

rências ser necessária, embora não suficiente para evidenciar nexo causal; as dificuldades pesqui-

sísticas de determinar variáveis correlatas, levantar possíveis causas e separar as mais relevantes; 

o fato de a relação causal não poder ser determinada com certeza absoluta; as relações bicausais; 

as causas indiretas complexificando o tratamento sistemático da pesquisa; as variáveis de confun-

dimento; a cadeia causal desviante; a cadeia silogística de raciocínio; o fio de Ariadne; a raiz as-

sociativa; a falsa premissa; as falsas provas; a não comprovação dos fatos alegados; a boa fé; o fa-

to de o alto índice de correlação estatística ainda não ser determinante para a conclusão do nexo 

causal; o fator psicológico gerando tendenciosidades nas avaliações de correlações e nas intuições 

sobre causalidade; os esteriótipos causais; o viés da crença pessoal corrompendo a razão pesqui-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4868 

sística; o ato de entender o presente estudando os dados do passado; a exumação da presença la-

tente; o ato de fazer ilações sobre o desconhecido a partir do conhecido; a memória reversa resga-

tando vivências; o fato de a análise associativa entre os fatos ocorridos no passado não necessaria-

mente determinar o nexo causal; a improbalidade de causa única nos fenômenos em geral; o siste-

ma de referência; a modelização simplista da realidade adulterando dados e deturpando análises 

conclusivas; o corte ou escolhas de variáveis; o espectro de possibilidades; a ambiguidade ínsita 

nas questões pesquisísticas; as incógnitas; as concausas; a autorresponsabilização pelas ocorrênci-

as dos fatos; o critério científico da refutação indicando cautela com as conclusões pesquisísticas; 

o autesforço na determinação dos elos no périplo evolutivo pessoal; a causa primeira; as redes 

causais; as relações causais recursivas; a hierarquia causal; os fenômenos ainda sem causa discer-

níveis; as correlações causais escapando à percepção; a complexidade do binômio correlação- 

-causalidade nas Ciências Sociais; as correlações causais contrárias à intuição; as fórmulas  

e equações descritoras da Natureza traduzindo o como (correlação) e não o porque (causalidade) 

da interdependência das variáveis; a tendência humana de atribuição de causas; a natureza do Ho-

mem de buscar os elos causais entre ocorrências; a compreensão das correlações e dinâmicas cau-

sais possibilitando previsão, controle e modificação de comportamentos futuros. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção à sinalé-

tica energética e parapsíquica; o raciocínio parapsíquico; a improbabilidade de causa única nos 

parafenômenos em geral; a imprescindibilidade do autoparapsiquismo nas pesquisas de correla-

ção e causalidade avançadas; a autorresponsabilização pelas ocorrências dos parafatos; a ectoplas-

mia descontrolada como sendo causa de acidentes de percurso e / ou macro-PK destrutiva; a im-

portância da manutenção da harmonia e homeostase pessoal enquanto causa edificadora cosmoé-

tica da energia positiva do entorno; a detecção de causalidade meio aos vários vislumbres de cor-

relações entre experiências passadas e problemáticas atuais; a lucidez extrafísica facilitando  

a identificação das causas dentre as correlações evidentes; a força consciencial cosmoética poden-

do alterar o fluxo dos acontecimentos para melhor; o recobramento das conexões entre múltiplas 

vidas intrafísicas; as correlações e nexos causais entre Curso Intermissivo (CI) e proéxis; o para-

psiquismo enquanto instrumento de pesquisa das concausas extrafísicas; a paralógica interassis-

tencial; a complexidade da Parafenomenologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo senso de observação–raciocínio analógico–juízo conjec-

tural; o sinergismo pesquisa-imaginação-reflexão; o sinergismo análise-síntese; o sinergismo lo-

gicidade-racionalidade-sistematicidade; o sinergismo percepção atilada–atenção dividida; o si-

nergismo cognição-taquipsiquismo-parapsiquismo; o sinergismo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio da experimentação; o princípio de o Cosmos estar sob con-

trole inteligente e cosmoético; o princípio “a causa precede o efeito”; o princípio da razão sufi-

ciente; o princípio da complexidade organizada; o acaso enquanto denominação para o efeito de 

causa ignorada; o princípio da incerteza; o princípio inteligente de não ir contra os fatos; o prin-

cípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria científica do observador; a teoria do antiacaso; a teoria do caos 

complexificando a identificação das correlações causais; a teoria da concausalidade interdimen-

sional; a teoria da atribuição de causalidade; a teoria de efeito imediato e a de efeito mediato;  

a teoria da eliminação hipotética. 

Tecnologia: a técnica de juntar 10 flashbacks retrocognitivos para correlacionar a 1 re-

troparafato; a técnica de confrontar conceitos; a técnica da justificativa associativa; as técnicas 

estatísticas; a técnica da amostragem probabilística; a técnica reducionista de dividir 1 assunto 

complexo em partes mais simples; a técnica do modelamento de estudar versão simplificada de 

fenômeno complexo; as técnicas de aprimoramento dos atributos cerebrais. 
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Voluntariologia: os voluntários pesquisadores, homens e mulheres. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da autopesquisa. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: a Efeitologia pressupondo o conhecimento da causalidade, não somente das 

correlações; os erros evitáveis sendo efeito de conclusões precipitadas; o efeito psicológico en-

quanto causa para inesperados efeitos; o efeito do holopensene pessoal na relação causal; o efei-

to da atribuição de causalidade no autojuízo da conscin sobre si mesma; o efeito da falsa causa-

lidade; o efeito viés (bias); o efeito das ilusões pessoais nas expectativas e julgamentos sobre  

a realidade; o efeito do modismo na correlação e causalidade; os efeitos da interação causal. 

Neossinapsologia: a lógica experimental gerando neossinapses; as neossinapses cons-

truídas pela ativação da memória associativa ao tecer nexos de causalidade; os raciocínios silo-

gísticos criando novas redes sinápticas; as neossinapses construídas pela associação de infor-

mações. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito; o ciclo afirmação-confirmação; o ciclo identificação de 

correlações–seleção de possíveis causas–seleção das causas mais prováveis. 

Enumerologia: a simultaneidade; a sincronicidade; a sequencialidade; a correlacionali-

dade; a consequencialidade; a indispensabilidade; a concausalidade. A apreensão do contexto;  

o corte de realidade; a seleção das variáveis; a conjectura das plausibilidades; a medição das pro-

babilidades; a generalização das experiências; a falseabilidade das conclusões. 

Binomiologia: o binômio correlação-causalidade; o binômio observações atiladas–con-

clusões corretas; o binômio múltiplas causas–múltiplos efeitos; o binômio causa-condição; o bi-

nômio efeito-evento; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio correlação fraca–correlação 

forte; o binômio anterioridade-temporalidade; o binômio obscuridade-complexidade; o binômio 

experiência-expectativa; o binômio livre arbítrio–determinismo. 

Interaciologia: a interação senso de observação–maturidade pesquisística; a interação 

razão-experiência; a interação descrição de modelo–seleção de variáveis; a interação codifica-

ção-decodificação; a interação pensamento crítico–raciocínio lógico; a interação indução-dedu-

ção; a interação Matematicologia-Estatisticologia-Probabilisticologia. 

Crescendologia: a complexificação da cadeia silogística proporcional ao crescendo pa-

radigma convencional–paradigma consciencial; o crescendo ativação cerebral–ativação parace-

rebral; o crescendo simplificação-complexificação-conscientização. 

Trinomiologia: o trinômio estatístico regressão-correlação-causalidade; a coexistência 

pacífica do pensamento lógico com o trinômio paradoxos-ambiguidades-incertezas; o trinômio 

percepção da realidade–captação de informações–detecção de padrões; o trinômio (dimensão 

causal) localização (causa interna ou externa)-controlabilidade-estabilidade; o trinômio metodi-

zação–sistematização–definição clara; o trinômio responsabilidade objetiva–culpabilidade–im-

putabilidade; o trinômio Universo-Homem-História. 

Antagonismologia: o antagonismo dependência funcional (Matemática) / relação cau-

sal (Fenomenologia); o antagonismo verdade / mentira; o antagonismo lógica / falácia; o anta-

gonismo mundo das ideias / mundo das coisas; o antagonismo causa / efeito; o antagonismo infe-

rência estatística / constatação real; o antagonismo limitação da inteligência humana / complexi-

dade da Natureza; o antagonismo contingência / acaso; o antagonismo casualidade / causalida-

de; o antagonismo eventos regra / eventos exceção. 

Paradoxologia: o paradoxo de Simpson; o paradoxo do efeito gerador tornado causa;  

o paradoxo das conexões acausais entre eventos separados no tempo e no espaço; o paradoxo de 

querer saber a verdade sobre as mentiras. 

Politicologia: a argumentocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a raciocinocra-

cia; a autopesquisocracia; a cienciocracia; a cognocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei ordenadora do Cosmos; a lei do retorno; a lei da ação e reação; a lei 

de causação cosmoética; a lei do carma; a lei da administração cósmica; a lei do equilíbrio cós-

mico; a lei do antiacaso; a lei do livre arbítrio; a lei da interdependência universal. 
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Filiologia: a raciocinofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a síndrome do deficit de aten-

ção; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: o mito da verdade absoluta. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a correlacionoteca; 

a coerencioteca; a metodoteca; a ciencioteca; a tecnoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Cronologia; a Prospectivologia; a Retro-

cogniciologia; a Fenomenologia; a Conexologia; a Correlacionologia; a Matematicologia; a Esta-

tisticologia; a Econometria; a Logicologia; a Coerenciologia; a Discernimentologia; a Multidi-

mensiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens associator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio fraco correlação-causalidade = a questão de pesquisa de obvie-

dade explícita quanto à associação entre as variáveis selecionadas, sem evidência de nexo causal 

entre si, ao modo das variáveis pobreza e violência crescendo juntas, porém sendo a debilidade 

institucional do país a causa provável para ambas; binômio forte correlação-causalidade  

= a questão de pesquisa de obviedade explícita quanto à associação entre as variáveis seleciona-

das, evidenciando grande possibilidade de nexo causal entre si, ao modo das variáveis consumo 

de tabaco e câncer no pulmão, com evidência comprovada de o fumo ser a causa da doença. 

 

Culturologia: a cultura do saber; a Multiculturologia da Associaciologia; a assimilação 

da cultura da Parapercepciologia. 
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Falaciologia. No contexto da Argumentologia, não se pode ignorar a afirmação lógica  

―a correlação não implica necessariamente causalidade‖, a fim de evitar incorrer em falácias 

causais, por exemplo, as 7 enumeradas, a seguir, em ordem alfabética: 

1.  Causa complexa: a falácia de supervalorizar determinada causa quando é apenas par-

te da totalidade sistêmica das causas. 

2.  Causa diminuta: a falácia de, no contexto multicausal, ressaltar determina causa ge-

nuína, porém insignificante se comparada com as outras. 

3.  Cum hoc, ergo propter hoc (com isso, logo causado por isso): a falácia da concomi-

tância, na qual se 2 eventos ocorrem juntos, então são correlacionados e 1 é causa para o outro. 

4.  Efeito conjunto: a falácia da terceira causa ou da causa comum, na qual sustenta-se  

1 evento enquanto causa de outro, quando na realidade estão correlacionados porque ambos são 

efeitos do mesmo conjunto de causas subjacentes. 

5.  Efeito pela causa: a falácia da ―direção errada‖ ou ―contramão‖, na qual a relação de 

causa e efeito é invertida. 

6.  Non causa pro causa (não há razão para a causa): a falácia da falsa causa, na qual di-

ante da correlação entre 2 eventos, atribui-se a 1 ser a causa do outro, sem comprovação de ne-

xo de causalidade. 

7.  Post hoc, ergo propter hoc (após isso, logo causado por isso): a falácia da correlação 

pela coincidência, na qual se depois do evento A ocorre o evento B, então A é considerada cau-

sa de B. 

 

Autopesquisologia. Concernente à Autocoerenciologia, eis, em ordem alfabética, 7 as-

pectos capazes de eliminar, ou pelo menos minimizar, a tendenciosidade na observação pessoal 

detida para confirmar as suspeitas ou hipóteses de correlação e causalidade pré-estabelecidas pelo 

autopesquisador: 

1.  Autocrítica. Saber julgar as informações obtidas. 

2.  Detalhismo. Investigar diferentes vieses da questão em pesquisa. 

3.  Diversificação. Considerar hipóteses alternativas. 

4.  Evidenciação. Buscar evidências mais convincentes. 

5.  Exaustividade. Continuar o processo de pesquisa enquanto não obtiver razão sufici-

ente para abstrair conclusão com alto grau de segurança. 

6.  Racionalização. Usar o raciocínio, racionalidade e discernimento para excluir as hi-

póteses irrelevantes. 

7.  Revisão. Ter maturidade para reconhecer os erros e os acertos pesquisísticos e elabo-

rar novas hipóteses nos casos de equívocos comprovados. 

 

Influenciologia. Sob o enfoque da Experimentologia, importa ressaltar a influência so-

bre a autestima das atribuições de causalidade dos sucessos e fracassos, assimiladas pela conscin 

no desempenho das tarefas pessoais durante a vida. 

Problematização. Na área da Educaciologia, as crenças heteroimpostas aos alunos, seja 

de o fracasso escolar ser efeito somente da falta de esforço e motivação pessoal para o estudo ou 

de o sucesso ser consequência apenas da inteligência e dedicação, inibem a autavaliação real da 

própria condição mesológica estudantil e o levantamento das responsabilidades alheias. 

Motivaciologia. Para subsídio da Pedagogiologia, os professores podem lançar mão da 

atribuição de causalidade enquanto método de motivação para a melhoria do rendimento escolar. 

Taristicologia. Ampliando para o ponto de vista da Evoluciologia, o assistente pode res-

gatar a expectativa positiva do assistido quanto ao próprio protagonismo evolutivo, ajudando-o  

a perceber os automegatrafores adormecidos. O ato de revigorar o edificante é causa cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o binômio correlação-causalidade, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Amensurabilidade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

04.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

05.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

06.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

08.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

10.  Liberdade  vinculada:  Vinculologia;  Neutro. 

11.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

12.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Precedente:  Precedenciologia;  Neutro. 

14.  Raciocínio  lógico-matemático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

ESPECIFICAR  CORRELAÇÕES  ENTRE  VARIÁVEIS  ANTECE-
DE  A  DESCOBERTA  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  AMBAS   

ANÁLISES  AJUDAM  O  HOMO  SAPIENS  AUTOPERQUISITOR  

A  RECOBRAR  O  LIAME  SERIEXOLÓGICO  AUTEVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisador ou pesquisadora, distingue o nexo 

causal da simples correlação entre fenômenos e parafenômenos? Procura sobrepairar as vivências 

pessoais a fim de avaliar com maior precisão a causalidade das correlações parafenomênicas? 
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cm; br.; Papirus; PUC Minas; Campinas, SP; 2002; páginas 57 a 77 e 101. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Paty, Michel; A Gênese da Causalidade Física (Genèse de la Causalité Physique); Artigo; trad. Pablo 
Rubén Mariconda; Scientiae Studia; Revista Latino-Americana de Filosofia e História da Ciência; Trimestral; V. 2; N. 1; 21 

notas; 53 refs.; USP; São Paulo, SP; Janeiro-Março, 2004; páginas 9 a 32; disponível em: <http://www.revistas.usp.-
br/ss/article/view/10993/12761>; acesso em: 20.10.2013; ISSN: 2316-8994. 
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B I N Ô M I O    D E C I D O F I L I A - P R O É X I S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio decidofilia-proéxis é o entrosamento positivo entre a satisfação 

íntima de fazer escolhas assertivas em consonância com a consecução da programação existencial 

previamente planejada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, mantendo o foco nos autode-

sempenhos com vistas ao completismo existencial (compléxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖; e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo‖. Surgiu no século XIX. O termo decidofilia  

é composto pela expressão do idioma Francês, decision, ―ação de decidir‖, derivado do idioma 

Latim, decisio, ―ação de resolver uma questão debatida‖, e do idioma Grego, phílos, ―amigo; 

querido; agradável‖. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, 

―publicação por escrito; edital; cartaz‖, e este do idioma Grego, prógramma, ―ordem do dia; 

inscrição‖. Apareceu no Século XVI. A palvra existencial provém do idioma Latim, existentialis. 

Surgiu em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Associação decidofilia-proéxis. 2.  Binômio decidofilia-proexogenia.  

3.  Relação sinérgica decidofilia-proexofilia. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio decidofilia-proéxis, binômio primário de-

cidofilia-proéxis, binômio intermediário decidofilia-proéxis e binômio avançado decidofilia-

proéxis são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Antagonismo decidofobia / proéxis. 2.  Antagonismo temperamento 

decidofóbico / manifestação do proexista. 

Estrangeirismologia: o decisive profile; a performance decisória; a expertise decidofíli-

ca; a presencial force; as habitual securities; a ausência de weak will; o hollow profile; a aurea 

voliciolínica; a antiprocrastinacão sine die. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às responsabilidades proexológicas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativo ao tema: – Decidofobia 

é paralisação. Proéxis exige realização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os pensenes ob-

jetivos; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da autodeterminação evo-

lutiva; a decisão de não sucumbir às pressões holopensênicas patológicas; a destreza de mudanças 

de bloco pensênico; a batopensenidade sadia; o otimismo higienizador do holopensene ambiental. 

 

Fatologia: o ato de mostrar-se firme, posicionado sem medo de enfrentar a vida; a im-

portância das tomadas de decisão favoráveis à proéxis pessoal; a consecução do planejamento 

feito no Curso Intermissivo pré-ressomático com o propósito do completismo existencial 

(compléxis) na vida atual; o fato de ninguém vir para esta existência com missão superior à com-

petência pessoal; a consistente prática decidofílica nas atitudes proexogênicas diárias; a evitação 

da ociosidade antievolutiva; a evitação da insegurança, ansiedade e preocupação; o entrosamento 

entre decisões e proéxis; a evitação de temores com os compromissos a assumir; a evitação per-

manente das escotilhas de fugas anticompletistas; a produmetria consciencial; o ato de arregaçar 

as mangas e colocar a mão na massa; a vontade de vencer na vida; a vontade forte; a evitação da 

vontade fraca geradora de autescravidão; o substrato do completismo; a vivência diária com 

maior autolucidez possível; o autodesapego, a fim de desempenhar determinadas tarefas eman-

cipadoras da consciência (proéxis); a manutenção da especificidade dos fatos para manter a ―lo-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4875 

comotiva sobre os trilhos‖; as anotações das realizações cotidianas propícias ao desenvolvimento 

do proexograma pessoal; as oportunidades ao enfrentamento das crises de crescimento, 

necessárias à evolução consciencial; a autossegurança para enfrentar novos desafios; a autossegu-

rança diante das escolhas; a facilidade em iniciar novas tarefas; a autodeterminação; a dispensa de 

opiniões externas; a coragem para enfrentar novos desafios; a condição favorável à junta 

assistencial de amparadores; o perfil decidofílico diante da autoproéxis; as omissões superavitá-

rias proexológicas; a autodeterminação; as resoluções proexogênicas derrogando as hesitações 

rotineiras; a autocerteza de proéxis bem encaminhada; a segurança das atribuições pessoais; a fir-

meza nos propósitos; as atitudes protagonísticas avançadas ante o mandato proexológico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a libertação do 

convívio com os assediadores decidofóbicos; a interassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostático ortodecisão-proéxis; o sinergismo existen-

cial precocidade intelectual–longevidade lúcida. 

Principiologia: o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações; o princípio do 

continuísmo; o princípio da quantidade com qualidade; o princípio da imperturbabilidade 

aplicada às autodecisões; o princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, 

paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; os princípios 

evolutivos magnos; o princípio das decisões proexogênicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as decisões proexoló-

gicas; a gradativa depuracão teática do código pessoal de Cosmoética; o código do exemplarismo 

pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da reurbex; a teoria da decidibilidade compu-

tacional; a teoria da mitridatização proexogênica. 

Tecnologia: a potencialização máxima na fase executiva da técnica da recéxis; a técnica 

do TGV evolutivo; a técnica da tentativa e erro; a técnica da análise das autodecisões; a técnica 

da dedicibilidade de conflitos (Direito); a técnica do sprint proexológico; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica do vínculo consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional profilático;  

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas. 

Efeitologia: o efeito cumulativo das autodecisões sadias resultando em autoconfiança; 

os efeitos do multicompléxis; o efeito de sair de cima do muro; a decisão errônea produzindo 

efeito lastimável da análise equivocada; o efeito de a ortodecisão ampliar os horizontes; os 

efeitos benéficos trazidos pelas decisões corretas; os efeitos resultantes do cumprimento da 

cláusula pétrea proexológica. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de vi-

ver e experienciar as cláusulas da proéxis; as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas 

autodecisões marcantes; as neossinapses dos cons magnos recuperados. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana; o ciclo 

etário humano; o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da 

proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; 

o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo decisão-ação. 

Enumerologia: a origem da decidofilia proexogênica; a descoberta da decidofilia proe-

xogênica; a assunção da decidofilia proexogênica; o cultivo da decidofilia proexogênica; o de-

senvolvimento da decidofilia proexogênica; o fortalecimento da decidofilia proexogênica; a vir-

tude da decidofilia proexogênica. 
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Binomiologia: o binômio decidofilia-proéxis; o binômio ortodecisão-harmonia; o binô-

mio magnoproéxis-policarmalidade; o binômio homeostático ótima decisão–euforin; o binômio 

megagescon publicada–sementeira intrafísica magna; o binômio segundos de loucura (interpri-

são)–séculos de reparação (recomposição); o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronê-

mica-Proxêmica. 

Interaciologia: a interação reflexão-intenção-escolha; a interação autocrítica racional– 

–escolhas coerentes; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-Maxiproexologia; a in-

teração culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergera-

cionais. 

Crescendologia: o crescendo vontade débil–volição vigorosa; o crescendo autodecidibi-

lidade emociogênica–autodecidibilidade racional; o concatenamento do crescendo proéxis-com-

pléxis-maximoréxis no êxito meritório das decisões irrepreensíveis; o crescendo autogoverno-he-

terogoverno; o crescendo decisão-ação; o crescendo iniciativa-continuidade-conclusiva. 

Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio intenção-ação-resul-

tado; o trinômio vontade férrea–intenção sadia–decisão proexológica criteriosa; a autossustenta-

ção proexológica com base no trinômio autopotencialidade-autoconfiança-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio autevolutivo transição–crises–gargalos–neopatamares 

proexogênicos; o polinômio medir-categorizar-comparar-ponderar-decidir; o polinômio clareza-

objetividade-realismo-autodecidibilidade; o polinômio (decidofóbico) autodisplicência–auto-

hesitação–autovacilação–autoindecisão; o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-

velhice. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo amparabilida-

de / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo mente es-

cravizada / mente dona do destino; o antagonismo vontade psicossomática / vontade mentalso-

mática; o antagonismo conduta dispersiva / conduta confluente; o antagonismo murismo / posi-

cionamento. 

Paradoxologia: o paradoxo de a omissão poder ser a melhor decisão (omissuper). 

Politicologia: a decidocracia; a argumentocracia; a meritocracia; a democracia; a proe-

xocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço aplicada nas escolhas 

assertivas prioritárias. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a raciocinofilia; a logicofilia; a cogniciofilia; a fatofi-

lia; a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a voliciofobia; a eliminação dos medos pessoais  

e grupais quanto às tomadas de decisões. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da 

Maria vai com as outras; a síndrome da borboleta; a síndrome do desperdício de oportunidades  

e companhias evolutivas; a superação da síndrome da insegurança; a remissão da síndrome da 

dispersão consciencial. 

Maniologia: o ato de abolir a mania das postergações; a abulomania; a mania de fazer 

média. 

Mitologia: a superação do mito sobre a vantagem da indecisão demagógica (murismo);  

a eliminação do mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a definoteca; a decidoteca; a convivioteca; a proexoteca; a evolucioteca; 

a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Decidologia; a Intencionologia; a Voliciologia;  

a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Auto-

determinologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pontual; a pessoa com iniciativa; a conscin com expediente 

definido; a pessoa corajosa; a conscin decisiva. 

 

Masculinologia: o autenfrentador; o convicto; o antenado; o antivacilão; o decidofílico;  

o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; 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 in-

telectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepes-

sista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autenfrentadora; a convicta; a antenada; a antivacilona; a decidofílica;  

a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; 

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

decisophilicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens proexogenicus; o Homo sapiens 

exemplaris; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autodeterminatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio primário decidofilia-proéxis = o entrosamento das escolhas pro-

exogênicas focadas no próprio egocarma; binômio intermediário decidofilia-proéxis = o entrosa-

mento das escolhas proexogênicas focadas no grupocarma; binômio avançado decidofilia-proéxis 

= o entrosamento das escolhas proexogênicas focadas no policarma. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da decidofilia. 

 

Intraconsciencialidade. Considerando a decidofilia propiciadora da consecução de 

qualquer proéxis, eis 12 variáveis, na ordem alfabética, mantendo relação direta com o binômio 

decidofilia-proéxis: 

01.  Acabamento. A continuidade das ações iniciadas, tendo como prioridade o complé-

xis através dos esforços concentrados na acabativa proexológica. 

02.  Antidispersividade. O megafoco nas decisões tomadas no Curso Intermissivo pré- 

-resomático, visando a consecução da autoproéxis para chegar ao compléxis. 

03.  Antiprocrastinação. O atendimento ao aqui-agora multidimensional no cumpri-

mento das tarefas proexológicas tarísticas e gesconológicas interassistenciais, evitando a poster-

gação. Ortorresultado: obra publicada. 

04.  Autocomprometimento. O cumprimento da cláusula pétrea proexológica, na atua-

ção das oportunidades surgidas na vida intrafísica. 

05.  Autodecisão. A tomada de decisões cotidianas assertivas para não se deixar levar 

pelas hesitações antiproexológicas. Decisão: ação volitiva. 

06.  Autoposicionamento. O posicionamento pessoal decisório necessário para o bom 

desempenho proexológico. 
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07.  Interassistencialidade. O comprometimento com a prontidão autoproexológica, fa-

vorecendo o entendimento assistencial pré-intermissivo. 

08.  Neofilia. O autenfrentamento de novos temas relacionados com a autoproéxis, 

substituindo as ideias anacrônicas por ideias de vanguarda. 

09.  Ortopensenidade. A evitação das elucubrações patológicas, permitindo aos ampara-

dores extrafísicos de função se aproximarem para a manutenção pessoal nos ―trilhos proexológi-

cos.‖ Lateropensene: convergência ideativa. 

10.  Otimismo. O combate ao pessimismo, trafarismo atravancador de potencialidades 

íntimas proexogênicas, procurando ver sempre o lado positivo das coisas, ideias e consciências. 

11.  Policarmalidade. A assunção da responsabilidade perante a abertura das contas cor-

rentes holocármicas, notadamente, a policármica. Tares: miniporta policármica. 

12.  Priorização. A priorização do melhor com relação à consecução das tarefas assumi-

das e planejadas no Curso Intermissivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio decidofilia-proéxis, indicados para a expansão 

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

07.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

09.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

12.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Murismo:  Murismologia;  Nosográfico. 

15.  Procrastinação  danosa:  Autorganizaciologia;  Nosográfico. 

 

O  BINÔMIO  DECIDOFILIA-PROÉXIS  É  RESULTADO  SATIS-
FATÓRIO  DE  PLENO  CUMPRIMENTO  DO  CURSO  INTER-
MISSIVO  ATRAVÉS  DE  ESCOLHAS  PRIORITÁRIAS  COM   

O  OBJETIVO  DE  OBTER  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o binômio decidofilia-proéxis no dia  

a dia, com vistas a alcançar o compléxis? Em caso afirmativo, o nível de autossatisfação íntima 

ampliou? 
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B I N Ô M I O    D E T A L H I S M O - P A R A P S I Q U I S M O  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio detalhismo-parapsiquismo é a análise técnica, conjunta e intera-

tiva da atomização, divisão meticulosa e conexões das autovivências multidimensionais e parafe-

nomênicas, visando o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―do-

is‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; pre-

nome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo detalhe deriva do idioma Fran-

cês, détail, ―pequeno pedaço; parte; elementos mínimos de um conjunto; particularidade de um 

elemento do conjunto‖, e este do idioma Latim, talea, ―chantão ou tanchão, ramo fincado na terra 

para criar raízes e formar nova árvore; vara com ponta de ferro, estrepe; barrote, caibro; trave, vi-

ga‖; donde provém taliare, ―talhar, cortar‖. Surgiu no idioma Francês no Século XIII. Apareceu, 

no idioma Português, no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso‖. O elemento de composição 

para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O termo psiquismo procede 

do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, ―alma, como princípio de vida  

e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Interrelação detalhismo-parapsiquismo. 2.  Binômio particularidade- 

-parapsiquismo. 3.  Associação detalhismo-parapsiquismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio detalhismo-parapsiquismo, binômio pri-

mário detalhismo-parapsiquismo e binômio avançado detalhismo-parapsiquismo são neologis-

mos técnicos da Autoparapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio generalização-parapsiquismo. 2.  Binômio dispersão-para-

psiquismo. 3.  Binômio cosmovisão-parapsiquismo. 

Estrangeirismologia: a ampliação do whole pack parafenomenológico; o aftereffect des-

percebido pela falta de detalhismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autolucidez parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do detalhismo parapercepciológico; a pensenidade focada 

na análise do detalhe parapsíquico; o holopensene da associação dos detalhes das parapercepções 

voltado à compreensão; o holopensene da Para-Hermenêutica pessoal. 

 

Fatologia: o detalhismo cotidiano na análise das parapercepções; a observação acurada 

das ocorrências diárias indicando as conexões com autofenômenos posteriores; a interpretação 

correta dos fatos ocorridos consigo; a necessidade de ressignificar os contatos diários, aparen-

temente banais, visando compreender o autoparapsiquismo; os registros pessoais das circunstân-

cias importantes em cima do lance; o valor da memória no autodesenvolvimento parapsíquico;  

a superação dos desperdícios quanto aos achados e fatos da vida cotidiana; as anotações pessoais 

em papel ou computador, possibilitando a análise ex-post das vivências pessoais; a autorreflexão 

sobre os fatos acumulados na produção de conclusões; o valor da postura de autopesquisador na 

compreensão das autovivências; a circularidade do binômio detalhismo-parapsiquismo; a exausti-

vidade necessária para se tornar profissional na interassistência; a postura de abertismo conscien-

cial superando os apriorismos paraperceptivos da conscin jejuna; a transcendência dos 5 sentidos 

somáticos. 
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Parafatologia: o parapsiquismo associado ao detalhismo; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a autotaxologia dos parafenômenos vivenciados; a classificação em es-

cala de grandeza dos parafenômenos; a memorização dos eventos e pareventos marcantes; a auto-

pesquisa da parafisiologia dos autoparafenômenos; a valorização das mini e das maxiparapercep-

ções; as sincronicidades explicitando o fluxo do Cosmos; o detalhismo no parapsiquismo impres-

sivo; a condição de semperaprendente do parapsiquismo valorizando as análises dos detalhes  

e das sincronicidades; o pedido de atenção do amparador extrafísico ao detalhe relevante à com-

preensão posterior; a clarividência revelando detalhes do cenário entrevisto; a clariaudiência en-

treabrindo a escuta às paraconversas; o rejuvenescimento extrafísico destacando a melhora cons-

ciencial do ex-parente dessomado; a atenção detalhada aos sinais energéticos; a atenção detalhada 

ao funcionamento dos chacras pessoais; o valor do registro mental, dos padrões energéticos de 

ambientes, pessoas, pets e plantas; a análise e compreensão dos parafenômenos a partir do regis-

tro mental detalhado; o ato de puxar o ―fio da meada‖ do fenômeno parapsíquico vivenciado;  

a decantação holomnemônica da compreensão parafenomenológica; a inserção do parapsiquismo 

no Manual de Prioridades Pessoais (MPP); os cursos de campo Extensão em Conscienciologia  

e Projeciologia (ECP2) e Extensão em Conscienciologia e Projeciologia (ECP3), aumentando os 

recursos experienciais para o desenvolvimento parapsíquico; a atenção dada pelo ser desperto aos 

detalhes parapsíquicos, possibilitando a antecipação do autodesassédio; a experiência interpretati-

va do veterano parapsíquico dos sinais energéticos pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo associação de ideias–compreensão parafenomênica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) conduzindo as investigações do autopa-

rapsiquismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na condição de cláusula holomne-

mônica para o detalhamento do parapsiquismo. 

Teoriologia: a busca da teática parapsíquica através da Autexperimentologia; a teoria 

do centésimo macaco evidenciando a Integraciologia despercebida no dia a dia pela falta do bi-

nômio detalhismo-parapsiquismo. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da associação de ideias 

aplicada ao parapsiquismo; o detalhamento das paratecnologias potencializadoras do parapsi-

quismo; as paratécnicas implícitas ao parafenômeno; o detalhismo aplicado à técnica de viver 

evolutivamente com foco na multidimensionalidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; as Insti-

tuições Conscienciocêntricas (ICs) enquanto laboratórios conscienciológicos, favorecendo o de-

talhismo parapsíquico do voluntário; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium na Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); as dinâmicas 

parapsíquicas na condição de laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico 

da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colé-

gio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível 

da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito ampliador da paracognição a partir do detalhismo paraperceptivo; 

o efeito interconectivo na compreensão dos parafenômenos. 

Neossinapsologia: as neossinapses do autoparapsiquismo lúcido; as neossinapses da 

exaustividade detalhista parapsíquica; as neossinapses de juntar as pontas nas abordagens para-

psíquicas; as neossinapses da rememoração dos parafenômenos vividos confluindo para a com-

preensão conteudística; as neossinapses do parapsiquismo na infância invexológica; as neossina-

pses necessárias aos novos hábitos parapsíquicos; as neossinapses da imperturbabilidade na 

análise parapsíquica. 
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Ciclologia: o ciclo memória–rememoração–compreensão parapsíquica; o ciclo vivên-

cia-revivência-expertise na análise detalhada do parapsiquismo; o ciclo desrepressão-compreen-

são no detalhamento parapsíquico; o ciclo paravisita-pararrevisita possibilitando análise mais 

minuciosa das mudanças promovidas pela reurbex; a autorreflexão substanciada no ciclo análise- 

-síntese aplicado ao parapsiquismo; o ciclo dessoma-ressoma oportunizando o aprimoramento do 

parapsiquismo. 

Enumerologia: o detalhismo; o parapsiquismo; o extrapolacionismo; o autocriticismo;  

o revivalismo; o tenepessismo; o serenismo. 

Binomiologia: o binômio detalhismo-parapsiquismo; o binômio detalhismo-exaustivida-

de oportunizando a ampliação da análise parapsíquica; o binômio exaustividade-circularidade fa-

cilitando a compreensão mais profunda do autoparapsiquismo. 

Interaciologia: a interação autovivência–autodesenvolvimento parapsíquico; a inte- 

ração atenção-concentração influindo no autoparapsiquismo; a interação atenção detalhada– 

–autolucidez parapsíquica. 

Crescendologia: o crescendo jejuno-veterano parapsíquico; o crescendo apedeutismo- 

-veteranismo na análise meticulosa do parapsiquismo. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autexperimentação-interassistencialidade nas 

dinâmicas parapsíquicas; o trinômio anotação-análise-síntese na compreensão do autoparapsi-

quismo; o trinômio (tridotação) parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade potencializan-

do o professor itinerante de Conscienciologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma no desenvolvimento parapercepciológico. 

Antagonismologia: o antagonismo dispersão / parapsiquismo; o antagonismo desaten-

ção / aprofundamento das parapercepções; o antagonismo insegurança / autoparapsiquismo lú-

cido; o antagonismo assédio cronificado / autoparapsiquismo lúcido; o antagonismo monoideís-

mo / detalhismo parapsíquico; o antagonismo desorganização / detalhismo parapercepciológico; 

o antagonismo preguiça mental / detalhamento parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a passividade ativa ampliar as auscultas parapsíquicas;  

o paradoxo de a desfocagem consciencial ocorrer na focagem do fenômeno; o paradoxo de o de-

talhismo levar à cosmovisão. 

Politicologia: a política da autorganização paraperceptiva; a política da reeducação 

parapsíquica através da atenção aos detalhes; a política do cuidado redobrado exigido do para-

psíquico ectoplasta; a lucidocracia; a parapsicocracia; a cientificocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao desenvolvimento parapsíquico; as leis da 

Cosmoética reeducando o parapsiquismo descontrolado. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a verponofilia; a extrafisicofilia; a evoluciofilia;  

a tecnofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: a neofobia impedindo as oportunidades de autexperimentação detalhista dos 

parafenômenos. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose bloqueando o detalhismo parapsíquico. 

Maniologia: a superação das manias associadas ao transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC) pelo detalhismo saudável e funcional, corroborador no aprimoramento parapsíquico. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a disciplinoteca; a analiticoteca; a desper-

toteca; a fenomenoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Autorganizaciologia; a Autexperi-

mentologia; a Parafenomenologia; a Descrenciologia; a Extrafisicologia; a Lucidologia; a Cosmo-

visiologia; a Analiticologia; a Exaustivologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata;  

o conviviólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

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 para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo experiente; o parapsiquista maduro. 
 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata;  

a convivióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva experiente; a parapsiquista madura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens 

assistentialis; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio primário detalhismo-parapsiquismo = a análise técnica esbo-

çante do autoparapsiquismo, feita pelo pré-desperto, na vivência dos parafenômenos; binômio 

avançado detalhismo-parapsiquismo = a análise técnica do autoparapsiquismo, feita pelo telegui-

ado autocrítico, na vivência dos parafenômenos. 

 

Culturologia: a cultura da agudização do autoparapsiquismo; a cultura da análise pa-

rapsíquica; a cultura da Desassediologia; a cultura da autotaquirritimia no parapsiquismo;  

a cultura do extrapolacionismo parapsíquico; a cultura da Para-Hermenêutica; a cultura da 

Parapsicometria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio detalhismo-parapsiquismo, indicados para  

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

interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Aqui-agora  multidimensional:  Paracronologia;  Neutro. 

04.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 
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12.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  BINÔMIO  DETALHISMO-PARAPSIQUISMO  É  FERRAMEN-
TA  DE  AMPLIAÇÃO  DA  COSMOVISÃO  DO  INTERMISSIVIS-
TA  QUANTO  À  MULTIDIMENSIONALIDADE  E  APLICAÇÃO  

INTERASSISTENCIAL  DA  PARAPERCEPÇÃO  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dá valor ao detalhismo, enquanto recurso de de-

senvolvimento parapsíquico? Vem aprimorando as autevidências paraperceptivas decorrentes do 

emprego do detalhismo interdimensional? 

 

M. D. S. 
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B I N Ô M I O    D O E N Ç A -F U G A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio doença-fuga é a manifestação ambivalente de a conscin, homem 

ou mulher, gerar ou utilizar a patologia ou doença holossomática como escapatória, desculpa, pre-

texto, escusa, subterfúgio, justificativa, tergiversação ou fuga para não enfrentar e superar trafar, 

adquirir trafal ou assumir responsabilidade pessoal intransferível em determinado momento evo-

lutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis ―do-

is‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo a alguma pessoa; palavra; expressão; ter-

mo‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo doença provém do mesmo idioma Latim, dolentia, 

―dor‖, e este de dolens, ―que se aflige, que causa dor‖. Apareceu no Século XIII. A palavra fuga 

deriva também do idoma Latim, fuga, ―fugida; fuga; ação de fugir; evasão; aversão; repugnân-

cia‖. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Binômio patologia-fuga. 2.  Binômio enfermidade-fuga. 3.  Binômio 

moléstia-fuga. 4.  Binômio problema-fuga. 5.  Binômio distúrbio-fuga. 6.  Binômio adoecimento- 

-escapatória. 7.  Binômio mazela-fuga. 8.  Binômio vício-fuga. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo doença: do-

ençaria; doente; doentia; doentio; megadoença; minidoença; neodoença; paradoença; pós-doen-

ça; pseudodoença; retrodoença. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio doença-fuga, binômio doença-fuga in-

consciente e binômio doença-fuga consciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio saúde-autenfrentamento. 2.  Binômio homeostase-manuten-

ção. 3.  Binômio disposição-recin. 4.  Binômio vigor-autatualização. 

Estrangeirismologia: a ausência do updating recinológico; o lazer improdutivo do bon 

vivant; a vivência da embromation; o loser evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do enfrentamento da reciclagem intraconsciencial. 

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

va: autenfrentamento postergado. Melin: fuga evidente. Vitimização: melin anunciada. 

Citaciologia: –―A fuga não levou ninguém a lado nenhum‖ (Antoine de Saint-Exupéry, 

1900–1944). ―Aos que me perguntam o motivo de minhas viagens, geralmente lhes respondo que 

sei bem do que fujo, mas não o que busco‖ (Michel de Montaigne, 1533–1592). ―O pessimismo, 

depois que você se acostuma com ele, é tão agradável quanto o otimismo‖(A. Bennett,1867– 

–1937). 

Proverbiologia. Eis provérbio da literatura grega relacionado ao tema: – ―Não tratar um 

mal com outro mal‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapatológico de esquiva do autenfrentamento;  

o holopensene pessoal da desorganização; o holopensene pessoal da dispersividade; a afinização 

pensênica com companhias patológicas; os entropopensenes; a entropopensenidade; os nosopen-

senes; a nosopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os batopensenes; a batopenseni-

dade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; o holopensene da racionalidade; o holopensene da homeostasia. 

 

Fatologia: o recurso da doença utilizado na condição de subterfúgio para subtrair-se  

à dificuldade ou ao dever; os efeitos desastrosos do não posicionamento; a vitimização enquanto 
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autexclusão das autorresponsabilidades; a omissão deficitária gerando interprisões grupocármi-

cas; a manipulação consciencial através da doença; a justificativa da enfermidade para ficar estag-

nado(a); o autoconflito paralisando a consciência; a faca no próprio peito; o histrionismo para 

chamar a atenção e vampirizar as energias alheias; a alienação; os amores errados; a etiologia 

multicausal da doença; a doença emocional enquanto válvula de escape; a obesidade minando  

a saúde emocional; o apego à doença devido aos cuidados recebidos; a evocação dos assediadores 

gerada pelo sofrimento; a patologia como desculpa para conseguir a licença no trabalho; a somati-

zação; o medo do autenfrentamento; a ignorância sobre as próprias potencialidades e real autoi-

dentidade multidimensional; a falta de coragem evolutiva; a contramão da autoconscienciotera-

pia; o álibi pela doença; a vivência pelo subcérebro abdominal; o apego aos traços anacrônicos;  

o medo paralisante; o autengano; a interprisão grupocármica gerada pela doença; o tempo ocioso; 

o egão; a vingança através da doença; as patologias próprias da incoerência e da autocorrupção;  

o pecadilho mental; a opção pelos ganhos secundários; as perdas de oportunidades evolutivas;  

a falta de autoconfiança; a falta de autorreflexão; o ansiosismo gerado pela antipriorização; a dis-

persão consciencial; as imaturidades alimentadas pelas ilusões materialistas; a automimese geran-

do acomodações e autassédio; o estigma grupocármico; o desvio da rota proexogênica; o ato de 

abrir mão do próprio talante; a superficialidade na autopesquisa; as evocações doentias incons-

cientes; o círculo corrompido e vicioso da vampirização energética; o acumpliciamento com o pi-

or; o vezo do lazer improdutivo; a identificação e admissão das próprias patologias sendo primei-

ro passo para mudança; o ato de querer mudar; a determinação para o autenfrentamento; a dispo-

sição para a recin; a nução colocada em voga; o resgate de consciências através das autocatarses; 

a disciplina da rotina útil produtiva; o entendimento dos ganhos prioritários da saúde holossomá-

tica; a autopesquisa aprofundando a autolucidez homeostática. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimila-

ção simpática (assim); a Parapatologia da Psicossomática; os distúrbios paragenéticos; os retro-

traumas psicossômicos; as retrocicatrizes psicossomáticas; o autassédio e a decorrência dos hete-

rassédios; os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas; a estadia na Baratrosfera consolidan-

do as automimeses patológicas; a ignorância quanto à paraperceptibilidade; o sexo compartilhado 

com consciex; os bloqueios bioenergéticos gerados pela manutenção das doenças; o desajuste ho-

lossomático; os acidentes de percurso parapsíquicos; a postura antitenepes; a macro-PK destruti-

va; os episódios paraterapêuticos; o revigoramento e remissão de minidoenças através do autodo-

mínio energético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo alergia-intolerância-idiossincrasia; o sinergismo auto-

corrupto hipertrofia do trafar–atrofia do trafor; o sinergismo da compreensão da Fisiopatologia 

e da Parafisiopatologia; o sinergismo desdramatizações-reciclagens; o sinergismo nocivo imagi-

nação-alienação; o sinergismo nosográfico vontade débil–intenção patológica; o sinergismo pa-

tológico doença–comportamento de doente; o sinergismo vontade pessoal cosmoética–fluxos do 

Cosmos. 

Principiologia: o princípio pessoal de não maquilar a doença; o princípio da incorrup-

tibilidade; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

o princípio alienante do “não querer saber”; o constrangimento perante os princípios da Cosmo-

ética questionadores da autocoerência; o princípio da coerência ética da consciência de começar 

consigo mesma; o princípio de nenhum erro justificar outro erro. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de priorização evolutiva; a ausência do códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites de repetições das tolices egoicas; a cor-

rupção do código grupal de Cosmoética (CGC); a imaturidade perante os códigos de convivência 

social. 
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Teoriologia: a teoria da fase de vitimização seriexológica; a teoria da saúde conscienci-

al; a teoria da zona de conforto patológica; a teoria do abuso do direito; a teoria do gargalo evo-

lutivo; a teoria do porão consciencial; a teoria do restringimento ressomático. 

Tecnologia: a aplicação teática das técnicas da Autoconsciencioterapia; a aplicação téc-

nica do Conscienciograma; a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente; a ausên-

cia da técnica da autodecisão; a ausência da tecnicidade interassistencial; a aplicabilidade da téc-

nica de mais 1 ano de vida; a Paratecnologia da reeducação consciencial repercutindo na harmo-

nia pessoal. 

Voluntariologia: a antipriorização do ócio remunerado em detrimento do voluntariado 

evolutivo; o voluntário-borboleta; a ausência de posicionamento no voluntariado; o amadorismo 

no trabalho voluntário; as justificativas infundadas para ausentar-se no voluntariado; a fuga 

quando o “bicho pega” no voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da autopensenização; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; 

o laboratório conscienciológico da Conviviologia Evolutiva; os laboratórios conscienciológicos 

de desassédio mentalsomático (Holociclo-Holoteca-Tertuliarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Autorganiza-

ção; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Desassediologia. 

Efeitologia: a acumulação nociva dos efeitos, resquícios e ricochetes interconscienciais 

do passado; a desistência dos próprios objetivos diante dos obstáculos enquanto efeito da vontade 

débil; a longevidade e o envelhecer com saúde sendo efeito das escolhas e decisões ao longo da 

vida; o autodesassédio mentalsomático enquanto efeito da lexicoterapia; o efeito acumulativo das 

perdas de oportunidades evolutivas; o efeito amplificador da incerteza sobre o medo; o efeito bu-

merangue da fuga do autoparapsiquismo. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses da autoprofilaxia holossomática; a auto-

dedicação à formação de neossinapses maturológicas; a autoprostração impossibilitando a aqui-

sição de neossinapses; a condição patológica das retrossinapses predominando sobre as neossi-

napses evolutivas; a construção de neossinapses por meio da autorreflexão; a criação das neossi-

napses críticas próprias das deslavagens subcerebrais; a diferença entre músculos e sinapses;  

as neossinapses realistas. 

Ciclologia: a autointoxicação holopensênica pela inaptidão no ciclo assim-desassim;  

a clareza quanto à improdutividade do ciclo pensar mal–evocar assediadores–fortalecer desafe-

tos–alimentar patologia; a eficácia do ciclo problema-solução; o ciclo autocorrupção-autofuga;  

a passagem do ciclo psicossomático para o ciclo mentalsomático; o ciclo das ilusões e monovi-

sões na ausência da inteligência evolutiva; o ciclo diário patológico trabalho-televisão; o ciclo 

autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: o patopensene; a autocorrupção; a fuga cronicificada; a estagnação;  

a melin; o incompléxis; a melex. 

Binomiologia: o binômio doença-fuga; a paracomorbidade a partir do binômio assédio 

extrafísico–doença física; o binômio conflito íntimo–válvula de escape; a personalidade avaliada 

no binômio estrutura holossomática–estrutura intrapsíquica; a presteza no lidar com o binômio 

apego-desapego; o binômio apelo emocional–abuso interconsciencial; o binômio antievolutivo 

autoindisposição-autoindisponibilidade; o binômio assédio intrafísico virtual–assédio extrafísico 

real. 

Interaciologia: a interação alimentação sadia–exercício parapsíquico; a influência da 

interação Paragenética-Genética-Mesologia no automaterpensene; a interação ansiedade cogni-

tiva–ansiedade somática; a interação anticonflitividade–saúde consciencial; a interação autenti-

cidade cosmoética–autorrespeito; a interação doença consciencial (Trafarologia)–doença holos-

somática (Parapatologia); a interação doentia bloqueio somático–enfermidade somática; a intera-

ção responsabilidade-respeito. 
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Crescendologia: o crescendo (doentio) medo-fobia; o crescendo (nosográfico) estresse 

continuado–esgotamento–depressão; o crescendo (patológico) omissão deficitária–dissimula-

ção–mentira; o crescendo acomodação pensênica–lavagem cerebral; o crescendo (antiproexoló-

gico) pacto de mediocridade–melancolia intrafísica–melancolia extrafísica; o crescendo diag-

nóstico-cura; o crescendo (doentio) permissividade individual–permissividade social; o crescen-

do (evolutivo) autorresponsabilidade-autesforço-autoconquista. 

Trinomiologia: a anulação do trinômio Perdologia-Caprichologia-Dispersologia; a au-

torrestauração energética contínua a partir do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a ectopia 

megafocal no trinômio sexo-dinheiro-poder; a autossuperação íntima do trinômio patológico dor-

medo-preocupação; a autossustentabilidade perante o trinômio pressões-agressões-frustrações;  

a coextensividade no trinômio corpo-casa-ambiente; a esnobação aos amparadores no trinômio 

preguiça-covardia-acomodação; o trinômio carência emocional–sedução midiática–consumo 

desmedido. 

Polinomiologia: a saúde consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso–energosso-

ma desbloqueado–psicossoma serenizado–mentalsoma límpido; o polinômio aditivo voliciolíni-

co–revigoração somática–equilibração psicossomática–fertilização mentalsomática; o polinômio 

autovalor ínsito–loc interno–ego centrado–interassistencialidade; o polinômio holossomático so-

ma-energossoma-psicossoma-mentalsoma equilibrados pela autenticidade expositiva da consciên-

cia; o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Higiene Emocional–Higie-

ne Mental. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin self-healing / conscin workaholic; o antago-

nismo conscin-solução / conscin-problema; o antagonismo constância consciencial / inconstân-

cia psicomotora; o antagonismo Curso Intermissivo / queixa; o antagonismo doença inicial re-

versível / doença avançada irreversível; o antagonismo emoções baratas / consequências caras; 

o antagonismo liderança pessoal ativa / liderança pessoal adormecida; o antagonismo necessi-

dade evolutiva / capricho. 

Paradoxologia: a condição paradoxal da consciência optar pela própria obnubilação;  

a conduta paradoxal de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira; a con-

duta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior; o paradoxo do maior desafio ser o en-

frentamento da autoconsciencialidade. 

Politicologia: a assediocracia; a assistenciocracia; a autodiscernimentocracia; a auto-

pesquisocracia; a conscienciocracia; a democracia; a voliciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a inconsciência quanto à lei do retorno; a imprudên-

cia quanto às leis da Fisiologia Humana; a lei da ação e reação; a lei da responsabilidade evolu-

tiva; as leis da Biologia e da Fisiologia Humanas; a autodecisão pela homeostasia através da lei 

do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a administrofilia; a anticonflitofilia; a assediofilia; a ausência da criticofilia;  

a autexperimentofilia; a autodecidofilia; a autodeterminofilia; a autodisciplinofilia; a autopesqui-

sofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a voliciofobia; a autocogniciofobia; a autodisciplinofobia;  

a autocriticofobia; a recinofobia; a verbetofobia; a profilaxia das fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome de Popeye; a síndrome de Mun-

chausen; a síndrome da pré-derrota; a síndrome de Amiel; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome da hipocondria; a síndrome da pressa. 

Maniologia: a mania da autovitimização; a mania de inventar justificativas ou descul-

pas; a derrotismomania; a inculcomania; a mania da dúvida; a mania de procrastinar; a mania  

de omitir; a nosomania. 

Mitologia: a autocrítica lúcida contribuindo para a desmitificação; a autossaturação 

quanto aos mitos ilusórios da intrafisicalidade; a autossuperação dos mitos quanto à intelectuali-

dade pessoal; a demonstração da nulidade do mito do dom recebido sem autesforço; a elimina-

ção do mito religioso do sofrimento necessário; a submissão pessoal aos mitos relativos ao soma; 

o descarte do mito da evolução espontânea, natural, sem esforço; o mito do “outro ser a causa do 

sofrimento pessoal”. 
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Holotecologia: a antissomatoteca; a apriorismoteca; a autopesquisoteca; a autoprioro-

teca; a proexoteca; a coerencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a cosmovi-

sioteca; a disciplinoteca; a ortopensenoteca; a profilaxioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Banalizaciologia; a Ansiosismologia; a Antiviti-

mologia; a Autocorrupciologia; a Conscienciologia; a Afisiologia; a Holossomaticologia; a Ho-

meostaticologia; a Autoconsciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vitimizada; a isca humana inconsciente; a conscin alienada;  

a conscin desajustada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o alienado; o cientista convencional; o reclamão; 

o hipocondríaco; o escapista; o omisso; o artista; o intermissivista; o intermissivista inadaptado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a alienada; a cientista convencional; a reclamona; 

a hipocondríaca; a escapista; a omissa; a artista; a intermissivista; a intermissivista inadaptada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sa-

piens autoomissus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo 

sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapi-

ens infantilis; o Homo sapiens incautus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio doença-fuga inconsciente = a utilização inciente da enfermidade 

pessoal sem maior reflexão e autocrítica; binômio doença-fuga consciente = a utilização da enfer-

midade pessoal ciente da autocorrupção. 

 

Culturologia: a auto-hibernação cultural; a cultura do ―todo mundo faz‖; a cultura do 

lazer alcoólico; a cultura alimentar dos fast-foods; a cultura anticerebral das drogas; a cultura 

da infantilização; a cultura da saúde consciencial parapsíquica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

atitudes ou posturas pessoais reforçadoras do binômio doença-fuga: 

01. Boavidismo: o conforto imediato; a vida dispersiva. 

02. Conformismo: a concessão antievolutiva. 

03. Decidofobia: o indecisismo; a tendência à procrastinação. 

04. Desviacionismo: a manutenção das amizades ociosas e /ou das paixões erradas. 

05. Ignorantismo: a perpetuação dos trafais. 

06. Leviandade: a falta de prioridade existencial. 

07. Pusilanimidade: a tibieza parapsíquica levando ao autassédio. 

08. Racionalização: a justificativa dos erros. 

09. Reatividade: a defesa das autodistorções. 

10. Solidão: a autodecisão de se isolar; a reclusão autoimposta. 

 

Acertos. O binômio doença-fuga pode ser manifestado pela conscin intermissivista  

a partir da hipótese de optar, enquanto cláusula proéxica, pelo contato de ex-companheiros do 

passado, (credores) na atual ressoma, com os quais tem pendências evolutivas ao longo dos 

séculos. Entretanto, no momento destes reencontros críticos, restringidos pela vida intrafísica,  

a conscin intermissivista pode ficar suscetível à insegurança, ao medo, à autoculpa e desse modo 

não enfrentar a situação. 
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Autodeterminologia. O investimento nas autopesquisas e reciclagens prementes pode 

ampliar o nível de autolucidez. A conscin decidida a assumir as rédeas do próprio destino, a partir 

do livre arbítrio, realiza mudanças necessárias deixando para trás as autofugas. 

 

Terapeuticologia. Atinente à Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 7 atitudes, ações, condutas, procedimentos ou técnicas passíveis de evitar e / ou combater 

o binômio doença-fuga: 

1. Autopesquisa. Os registros constantes da autopesquisa diuturna. 

2. Autorreflexão. A prática da técnica da autorreflexão de 5 horas. 

3. Energias. A malhação energossomática contínua a partir das técnicas bioenergéticas. 

4. Gescons. A aplicação das técnicas grafopensênicas tendo por objetivo a tares. 

5. Laboratórios. Os experimentos nos laboratórios de autopesquisa. 

6. Neuroléxico. O estudo de outros idiomas, dicionários e enciclopédias visando a am-

pliação do autopolineuroléxico. 

7. Tares. A vivência de técnicas interassistenciais na teática do voluntariado e docência 

conscienciológica itinerante. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio doença-fuga, indicados para a expansão das 

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

01.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

ENFRENTAR  E  SUPERAR  O  BINÔMIO  DOENÇA-FUGA  

FACULTA  AO  INTERMISSIVISTA  REVIGORAR  TRAFO- 
RES  OCIOSOS  E  OLVIDADOS,  OTIMIZANDO  ASSIM,  

RECUPERAÇÃO  DE  CONS  MAGNOS  PROÉXICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta o binômio doença-fuga? Por quais 

motivos? Quais tem sido as providências terapêuticas adotadas visando o compléxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barelli, Ettore; & Pennacchieti, Sergio; Dicionário das Citações (Dizionario delle Citazioni); trad. Karina 

Jannini; 1.012 p.; glos. 5.027 termos (citações); 1 apênd.; ono.; 21 x 13,5 x 5 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 

2001; página 618. 
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2.  Ratey, John J.; & Johnson, Catherine; Síndromes Silenciosas: Como Reconhecer as Disfunções Psicoló-

gicas Ocultas que alteram o Curso de nossas Vidas (Shadow Syndromes); trad. Heliete Vaitsman; 392 p.; 8 caps.; 21  

x 14,5 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 53 a 75. 
3.  Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); trad. 

Ivone Castilho Benedetti; 904 p.; 20 caps.; 1 preâmbulo; glos. 10.000 termos (citações); 135 refs.; 21 x 14 x 4,5 cm; br.;  

3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; página 737. 

 

P. P. 
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B I N Ô M I O    E M P A T I A -AS S E R T I V I D A D E  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio empatia-assertividade é a capacidade, característica ou atributo 

de a consciência, homem ou mulher, se colocar no lugar de outrem e inferir acuradamente os he-

teropensenes prioritários, emitindo consideração fraterna ao adotar a perspectiva alheia, buscando 

a autexpressão clara, congruente e efetiva do posicionamento pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; termo‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo empatia deriva do idioma Inglês, 

empathy, traduzido do idioma Alemão, einfühlung, e este derivado do idioma Grego, empáthea, 

―paixão‖. Apareceu, no idioma Português, em 1958. A palavra assertivo procede do idioma La-

tim, assertum, ―asserção; afirmação; proposição‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Binômio rapport-posicionamento. 2.  Interatividade empático-asser-

tiva. 3.  Interconvivência hábil. 4.  Efetividade interpessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio empatia-assertividade, binômio empatia- 

-assertividade primário e binômio empatia-assertividade avançado são neologismos técnicos da 

Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio perspicácia-estupro evolutivo. 2.  Binômio antagonismo- 

-omissão. 3.  Autofilismo antiassistencial. 4.  Inexpressividade pessoal. 5.  Antipodismo consci-

encial. 

Estrangeirismologia: o rapport; o approach consciencial; o feedback; o feeling into;  

o modus operandi singular; o autodiscernimento comunicativo rechaçando o uso do argumentum 

ad hominem; a awareness permanente; o insight; a intencionalidade explicitada da glasnost cons-

ciencial; os links interconscienciais profundos; a Weltanschauung; a manière de voir; o gen- 

tlemen‟s agreement; a thought transference; o mutual understanding; a comunicação face to face. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da interconvivialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Procuremos 

assistir assertivamente. Empatia requer disponibilidade. 

Coloquiologia. Eis, a seguir, duas expressões coloquiais relativas ao tema: – Falar  

é prata; ouvir é ouro. Vamos com calma para não assustar o passarinho. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercompreensão; a dinamização das manifes-

tações pensênicas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopenseni-

dade; a percepção fidedigna da heteropensenidade; a autexposição pensênica direta; a grafopense-

nidade empática e assertiva; a assertividade ortopensênica; a matriz pensênica empático-assertiva. 

 

Fatologia: a assertividade empática; a expressão das diferenças conscienciais; a atenção 

constante às singularidades das consciências; as peculiaridades de cada interação; o ato de deixar  

o outro à vontade; o entendimento do momento evolutivo alheio; a correta leitura, interpretação  

e expressão consciencial; o fato de ouvir primeiro e falar depois gerar maior intercompreensão;  

a comunicação não violenta (CNV) utilizada para mediação de conflitos; as atribuições irrealistas 

impedindo as afirmações realistas; o choro empático; as diferenças somáticas, genéticas, cere-

brais, hormonais e culturais entre androssomas e ginossomas; a distinção acertada entre observa-

ções, opiniões e juízos de valor; a autestima assistencial; o bom-tom interconsciencial; a cordiali-

dade; a percepção das motivações inerentes aos fatos; a correspondência entre o relato do fato  

e o fato propriamente dito; a queda dos biombos interconscienciais; o excesso de justificativas, 
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desculpas e lamentações; as distorções na auto e heteroimagem; o acanhamento; a passividade;  

a agressividade; a relação interpessoal desgastada; o bom humor enquanto elemento desdramati-

zador perante as dificuldades; a manifestação firme e adequada ao contexto; a tares qualificada  

e embasada pelo autexemplo; as acareações cosmoéticas; as amizades interativas; o aprendizado 

intrínseco em cada convivência; a conquista da relação ganha-ganha na interconvivialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático a cada interação;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os banhos energéticos confirmatórios; a conexão 

com o amparo de função; a leitura da psicosfera alheia; o acoplamento áurico; a interfusão ener-

gética; a assimilação simpática (assim) assistencial; a iscagem lúcida consciente; a desassimilação 

simpática (desassim) necessária; as seduções holochacrais; a telepatia; as retrocognições sadias 

esclarecedoras do contexto; o parapsicodrama; o monólogo psicofônico; a psicografia; a pangra-

fia; o holorgasmo conjunto da dupla evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-assertividade- 

-objetividade; o sinergismo postura empática–autexpressão assertiva; o sinergismo empatia-afei-

ção-compreensão; o sinergismo empatia-liderança; o sinergismo assertividade-transparência;  

o sinergismo da congruência comunicativa; o sinergismo dicionário cerebral rico–comunicação 

eficaz. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade interconsci-

encial; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia; o princípio 

da verbação; os princípios da Paradiplomacia; o princípio da cobaiagem consciencial recípro-

ca; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da gentileza gerar gentileza. 

Codigologia: o código de convivialidade; os códigos sociais de conduta; os códigos de 

etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a intencionalidade nas rela-

ções interconscienciais. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da recuperação das 

unidades de lucidez (cons); a teoria da aprendizagem social; a teoria de sempre haver modo mais 

acertado de proceder. 

Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; as técnicas de treinamento em habili-

dades sociais; a técnica da pensenometria; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da 

verbalização das contingências; a técnica do feedback; as técnicas histriônicas utilizadas com 

objetivo de gerar maior rapport interassistencial; a técnica da imitação evolutiva; a técnica eto-

lógica do salto baixo; a técnica da omissuper. 

Voluntariologia: o voluntariado docente e itinerante das Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs); a tomada de decisões através de consenso grupal no voluntariado das ICs; os volun-

tários do Centro de Valorização da Vida (CVV), Amigos Anônimos (AMA), Alcoólicos Anônimos 

(AA), Narcóticos Anônimos (NA) e Dependentes de Amor e Sexo Anônimos (DASA). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação; a ampliação do próprio laboratório conscien-

cial através da vivência do binômio empatia-assertividade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunico-

logia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; 

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invi-

sível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos da intencionalidade qualificada; os efeitos das energias 

interconscienciais nas abordagens; os efeitos da sincronia emocional; os efeitos da autexposição 

autêntica; os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente e oportuna; os efeitos colaterais 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4894 

das palavras; os efeitos das ações tarísticas; os efeitos heteropacificadores da anticonflituosida-

de íntima; os efeitos da comunicação mentalsomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses associadas aos neurônios-espelho; as neossinapses 

relacionadas aos neurônios fusiformes Von Economo; as neossinapses derivadas do aproveita-

mento de neointerações evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; o ciclo conscienciote-

rápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Binomiologia: o binômio empatia-assertividade; o binômio verdade-limite; o binômio 

saber ouvir–saber argumentar; o binômio admiração-discordância; o binômio amizade-debate;  

o binômio inteligência emocional–inteligência intelectual; o binômio dedução-indução. 

Interaciologia: a interação energética sujeito empatizador–objeto empatizado; a intera-

ção pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os parceiros da dupla evolutiva;  

a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação entre os membros do grupo evolutivo; 

a interação entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação telepática assis-

tente–amparador extrafísico do assistente–amparador extrafísico do assistido–assistido; a intera-

ção bagagens vivenciais diversas–mundividências específicas. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-palavra-ato; o trinômio fato-autodiscernimento-in-

terpretação; o trinômio empático escuta-compreensão-verbalização; o trinômio expressão ver-

bal–expressão facial–expressão corporal; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interas-

sistência; o trinômio comunicação-motivação-mudança; o trinômio clareza-objetividade-realis-

mo; o trinômio teática-confor-verbação. 

Polinomiologia: o polinômio observar-descrever-conhecer-controlar; o polinômio pos-

tura-olhar-voz-gesto; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento- 

-acompanhamento; o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar. 

Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo impulsivo / ansiosismo omissivo; o anta-

gonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo linguagem cuidada 

/ linguagem descuidada; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo sugerir / im-

por; o antagonismo rudeza / assertividade cosmoética; o antagonismo desaprovação educada 

/ hostilidade; o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a autocracia impedindo a manifestação do 

binômio empatia-assertividade. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do silêncio; a lei da ação e reação; as leis da convivi-

alidade evolutiva; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a sociofilia; a fatofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; 

a evoluciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do salto alto; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do es-

trangeiro (SEST); a síndrome de Asperger; a síndrome de burnout; a escuta seletiva tendenciosa 

na síndrome da apriorismose; a interlocução dificultada nas síndromes autistas. 

Maniologia: a evitação da lalomania através do ato de pensenizar antes de falar. 

Mitologia: a mitoclastia; o descarte do mito de agradar a todos; o mito da independên-

cia absoluta. 

Holotecologia: a assistencioteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a so-

cioteca; a evolucioteca; a psicossomatoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Cons-

cienciometria; a Experimentologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Parapercepciolo-

gia; a Conformática; a Verbaciologia; a Autocriticologia; a Intencionologia; a Coerenciologia. 
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IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin empática; a conscin assertiva; a conscin-solução; a conscin lúci-

da; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empático; o assertivo; o verponologista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a empática; a assertiva; a verponologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo 

sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens assertor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sa-

piens communicator; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens 

argumentator; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: binômio empatia-assertividade primário = o ato de a conscin ser empáti-

ca e assertiva sem os recursos do autoparapsiquismo; binômio empatia-assertividade avançado 

=  o ato de a conscin ser empática e assertiva com os recursos do autoparapsiquismo. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva. 

 

Taxologia. De acordo com a Conviviologia, eis 7 exemplos de posturas assertivas, dis-

postas na ordem alfabética: 

1.  Abertismo: solicitar atitudes alheias sem imposições e recusar pedidos abusivos. 

2.  Comunicabilidade: falar fluentemente, emitindo respostas objetivas. 

3.  Decidibilidade: apoiar decisões alheias e / ou saber decidir. 

4.  Flexibilidade: saber fazer e receber críticas (feedback homeostático). 

5.  Ortopensenidade: emitir opiniões pessoais, mesmo discordando se necessário, sem 

contrapensenes. 

6.  Segurança: expressar-se através de gestos firmes e decididos. 

7.  Traforismo: elogiar, ressaltando os trafores. 

 

Caracterologia. Segundo a Comunicologia, eis, a título de exemplos, 8 características 

de posturas holossomáticas geradoras de compreensão empática, em ordem alfabética: 

1.  Contingência: constatar a relação existente entre o sentimento exposto, o estímulo 

motivador e a necessidade consciencial implícita. 
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2.  Decodificação: interpretar as expressões não verbais manifestas pela outra consciên-

cia, relacionando-as com a intencionalidade do relato verbal. 

3.  Energização: promover acoplamento áurico e fazer a leitura da psicosfera alheia, 

procurando estabelecer contato com amparador extrafísico e atentando para a sinalética energética 

parapsíquica pessoal. 

4.  Expectação: abrir mão das próprias expectativas e necessidades, voltando-se inteira-

mente às demandas da outra consciência. 

5.  Olhar: fitar a outra consciência de modo direto, porém não fixamente, procurando 

manter contato ocular. 

6.  Predisposição: adotar postura corporal aberta, com braços e pernas descruzados, in-

dicando acolhimento e disponibilidade. 

7.  Validação: validar a interlocução sem apriorismos ou julgamentos, explicitando  

a contingência observada e ratificando se condiz com o estado consciencial alheio. 

8.  Verbalização: acenar com a cabeça e usar vocalizações – hum-hum, sim – parafrase-

ando o conteúdo expresso, se necessário. 

 

Terapeuticologia: o treinamento em habilidades sociais (THS); o treinamento em técni-

cas de feedback; o treinamento nas técnicas interassistenciais e cosmoéticas. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio empatia-assertividade, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

09.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Senso  de  perspectiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

 

VIVENCIAR  O  BINÔMIO  EMPATIA-ASSERTIVIDADE  ATRA- 
VÉS  DA  EXPERIMENTAÇÃO  ORIENTADA  PELO  CÓDI- 
GO  PESSOAL  DE  COSMOÉTICA  É  CONDIÇÃO  PRIORI-
TÁRIA  À  AUTEXPRESSÃO  RUMO  À  PARADIPLOMACIA. 

 

Questionologia. Em escala de 1 a 5, leitor ou leitora, qual o nível da vivência do binô-

mio empatia-assertividade experimentado por você? Primário ou avançado? Em quais contextos? 

Com quais consciências? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  De Porta em Porta. Título Original: Door to Door. País: EUA; & Canadá. Data: 2002. Duração: 91 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Steven Schachter. Elenco: William H. Macy; Kyra Sedgwick; Helen Mirren; Kathy Baken; Joel 

Brooks; Michael Shanks; Woody Jeffreys; Mary Black; Samantha Cantner; & Felicity Huffman. Produção: Warren Carr. 
Desenho de Produção: Brent Tomas. Roteiro: William H. Macy; & Steven Schachter, baseado em uma história real. Fo-

tografia: Jan Kiesser. Música: Jeff Beal. Figurino: Betty Pecha Madden. Edição: Paul Dixon. Companhia: Rosemont 

Productions International; Angel / Brown Productions; & Door to Door Productions Inc. Distribuidora: TNT. Sinopse: 
Bill é portador de paralisia cerebral e recebe cuidados da mãe. Consegue emprego de vendedor, precisando andar quilôme-

tros diariamente batendo de porta em porta e lidando com diversos tipos de clientes, unindo paciência e persistência para 

superar as próprias limitações. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Baron-Cohen, Simon; Diferença Essencial: A Verdade sobre o Cérebro de Homens e Mulheres (The Es-

sential Diference: The Truth about the Male and Female Brain); revisores Umberto de Figueiredo Pinto; Damião Nasci-
mento; & Renato Bittencourt; trad. Neusa Capelo; 294 p.; 12 caps.; 1 foto; 12 ilus.; 477 refs.; 4 apênd.; 23 x 16 cm; br.; 

Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 37 a 44, 157 a 180 e 229 a 233. 

2.  Cerqueira, Flávia; Estudo Conscienciométrico da Assertividade Cosmoética; Artigo; Conscientia; Revis-
ta; Trimestral; Vol. 9; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2005; páginas 354 a 369. 

3.  Ciaramicoli, Arthur P.; & Ketcham, Katherine; O Poder da Empatia (The Power of Empathy); revisores 
Ana Maria Dilguerian; & Agnaldo Alves; trad. Clara A. Colotto; 304 p.; 15 caps.; 20,5 x 13 cm; br.; Best Seller; São Pau-

lo, SP; 2001; páginas 60, 61, 69, 92, 93, 99, 100, 103 e 164. 

4.  De Waal, Frans; A Era da Empatia: Lições da Natureza para Uma Sociedade mais Gentil (The Age of 
Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society); revisoras Arlete Zebber; & Carmen S. da Costa; trad. Rejane Rubino; 

392 p.; 7 caps.; 1 foto; 27 ilus.; 285 notas; 390 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010; 

páginas 188, 189, 196 a 198, 246 a 248 e 294. 
5.  Gillen, Terry; Assertividade (Assertiveness); revisoras Dina Beck; & Creusa de Sousa Maria; trad. Edith 

Nicole Laniad; 64 p.; 5 caps.; 7 ilus.; 8 tabs.; 12 refs.; 25 x 14 cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2001; páginas 11 a 18, 51  

e 52. 
6.  Rosenberg, Marshall B.; Comunicação não-violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pes-

soais 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 25, 26, 55, 56, 79 a 81, 135 e 136. 

7.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-
crobiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 249, 

299, 325, 388 a 391 e 1.108. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Rifiking, Geremy; The Empathic Civilization (RCA Animate) by Alisos (Alianzas para la sostenibilidad); 

Bogota, D.C.; 1 ilus.; disponível em: <http://vimeo.com/25880532>; acesso em: 05.02.12. 

 

P. B. 
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B I N Ô M I O    E X C E S S O -O M I S S Ã O  
( T R A F A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio excesso-omissão é a manifestação antipódica da conscin, ho-

mem ou mulher, de expor a defesa das próprias ideias de modo exageradamente enfático e, ao 

mesmo tempo, negar-se a reconhecer os próprios erros de abordagem, reforçando os trafares pes-

soais de indiscernimento, autodesequilíbrio e falta de autocrítica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo a alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. A palavra excesso deriva também do idioma Latim, excessus, ―sa-

ída; afastamento‖. Apareceu no Século XIV. O termo omissão procede do mesmo idioma Latim, 

omissio, ―omissão; ausência; esquecimento; exclusão; falha‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Antipodia excesso-omissão. 2.  Binômio abuso-negação. 3.  Díade 

excedente-exclusão. 

Neologia. As duas expressões compostas binômio excesso-omissão em ressoma pregres-

sa e binômio excesso-omissão em ressoma atual são neologismos técnicos da Trafarologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio ponderação-cautela. 2.  Binômio equilíbrio-consideração. 

Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o Conviviarium; a aura popularis; o Autocon-

frontarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Trafarologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Excesso: 

autorreflexão ausente. Revisemos condutas extremas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; o holopensene do neoparadigma 

consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; as associações de ideias fa-

vorecendo as autorreflexões ortopensênicas; a influência da auto-holobiografia no holopensene 

pessoal padrão. 

 

Fatologia: o ato de apresentar as ideias com entusiasmo, sem autorretratação ao perce-

ber-se equivocada; a força na defesa das hipóteses pessoais e a prorrogação na declaração dos au-

tenganos; a empolgação na exposição conceitual autopesquisada com a sonegação perante o erro 

cometido; a manifestação consciencial mantenedora dos erros pessoais; as condutas radicais;  

a falta de pulso na hora certa; os excessos prejudicando as autodefinições; o momento de decisão 

não aproveitado; o orgulho conduzindo a omissão deficitária; a ausência de autocrítica no mo-

mento decisivo; a ação irrefletida; a credulidade; a crendice não detectada; o infantilismo não su-

perado; o dogmatismo não assumido; a intencionalidade não burilada; os estigmas psicossomáti-

cos; as manipulações conscienciais; o produto das imaturidades; a influência da História Pessoal; 

a exposição pública excessiva gerando defesa da autoimagem; as tendências trafarinas desperce-

bidas; os exageros na conduta explicitando o auto e heterassédio; a falta de compreensão do con-

ceito de interassistencialidade; a complexidade consciencial complexificando a interpretação dos 

fatos; o pedido de desculpas promovendo a desintoxicação intraconsciencial; o absolutismo quan-

to à autossinceridade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista do EV 

favorecendo a saúde holossomática; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a mudança de gênero, res-

soma após ressoma, favorecendo as autorreciclagens; a reverberação das retrovidas na manifesta-

ção atual; as evocações na prática da tenepes; a assistência da Parelencologia estimulando as re-

conciliações a partir da Parapedagogia; o extrapolacionismo parapsíquico; o parapsiquismo men-

talsomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verpon-autodesassédio; o sinergismo vida pregressa–vi-

da atual; o sinergismo negligência da vida passada–reverberação na vida atual; o sinergismo fa-

tos-parafatos. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da evolução consci-

encial; o princípio “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio “aconteça  

o melhor para todos”; o princípio “contra fatos não há argumentos”; o princípio do Paradireito. 

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

(CGC); o código de conduta do pesquisador seriexológico. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria das verpons; a teoria do neoparadigma 

consciencial; a teoria da Ressomatologia; a teoria da Intermissiologia. 

Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação do subcérebro 

abdominal; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica dos acertos grupocármicos; a técnica da 

associação de ideias; a técnica da evitação da antipolicarmalidade; as técnicas do paradigma 

consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da 

Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório 

conscienciológico da Seriexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupalidade; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Epi-

cons; o Colégio Invisível dos Despertos. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo o aprofundamento na 

autopesquisa. 

Efeitologia: os efeitos rebarbativos vida após vida; o efeito cascata das imaturidades;  

o efeito da Etologia nas vivências; o efeito do egocarma no grupocarma; o efeito do reencontro 

com as companhias pró-evolutivas; os efeitos da falta de percepção das reverberações. 

Neossinapsologia: a criação necessária de neossinapses para haurir as verpons; as ne-

ossinapses construídas a partir dos atendimentos consciencioterápicos; as paraneossinapses pro-

duzidas pelo parapsiquismo; os bagulhos autopensênicos atravancando a criação de neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo erro-retratação; o ciclo evolutivo psicossoma-mentalsoma; o ciclo 

paradigma materialista–neoparadigma consciencial. 

Enumerologia: a irreflexão; a iniquidade; o antidiscernimento; a empolgação; o descuido; 

o desvio; a negligência. 

Binomiologia: o binômio excesso-omissão; o binômio autorreflexão-profilaxia; o binô-

mio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação desacertos-pendências; a interação maturidade conscienci-

al–recuperação de cons; a interação acertos-desacertos; a interação percepções-parapercep-

ções; a interação imaturidade-desacerto; a interação cons não recuperados–ausência de memó-

ria; a interação interpretação errada–baixa autolucidez; a interação autodiscernimento–ponteiro 

consciencial. 
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Crescendologia: o crescendo acerto egocármico–acerto grupocármico; o crescendo au-

tesclarecimento-heteresclarecimento; o crescendo psicossoma-mentalsoma; o crescendo remi-

niscências do passado–vivências do presente; o crescendo perspectivas do passado–prospectivas 

do futuro; o crescendo patológico autocobranças-heterocobranças; o crescendo autorreconcilia-

ção-heterorreconciliação; o crescendo fraternismo-maxifraternismo. 

Trinomiologia: o trinômio reflexões-associações-conclusões; o trinômio erro-desajuste- 

-ajuste; o trinômio defesa egocármica–defesa grupocármica–defesa policármica; o trinômio inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio construir-desconstruir-reconstruir;  

o trinômio erro-desvio-omissão; o trinômio visão-revisão-neovisão; o trinômio reconhecimento- 

-retratação-retificação. 

Polinomiologia: o polinômio haurir-entender-aprender-compreender; o polinômio or-

gulho–impotência–inadequação–omissão deficitária; o polinômio expectativa–ansiedade–disfun-

ção emocional–erro. 

Antagonismologia: o antagonismo autoimperturbabilidade / autoindiferença; o antago-

nismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o an-

tagonismo verdade / crença; o antagonismo credulidade / autodiscernimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de toda heterorreconciliação precisar da autorreconcilia-

ção; o paradoxo de o excesso na exposição das ideias poder gerar a omissão deficitária. 

Politicologia: a conscienciocracia; a intelectocracia; a mentalsomaticocracia; a interas-

sistenciocracia; a autolucidocracia; a analiticocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; as leis da evolução conscien-

cial; a lei do maior esforço aplicada aos reajustes ego e grupocármicos; as leis do Paradireito. 

Filiologia: a parapercepciofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; 

a retrocogniciofilia; a seriexofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome do 

poder intrafísico; a síndrome da dispersão. 

Mitologia: a refutação aos mitos e tabus. 

Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a autexperimentoteca; a autopesquisoteca; 

a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Trafarologia; a Etologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autorrevezamentologia; a Extrafisicologia;  

a Intencionologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Reciclologia; a Seriexologia. 

 

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 autodecisor; o comunicólogo; o tenepessista; o pro-

exólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o empedernido; o superextremista; o radical; o ultrar-

radical; o obstinado; o evoluciente; o sessentão; o octogenário; o longevo; o idoso; o suicida po-

tencial; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o seri-

exólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o homem omissor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a autodecisora; a comunicóloga; a tenepessista; a pro-

exóloga; a macrossômata; a convivióloga; a empedernida; a superextremista; a radical; a ultrarra-

dical; a obstinada; a evoluciente; a sessentona; a octogenária; a longeva; a idosa; a suicida poten-

cial; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a seri-
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exóloga; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação; a mulher omissora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens ra-

dicatus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus;  

o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio excesso-omissão em ressoma pregressa = o vivenciado pela 

conscin na vida anterior reverberando enquanto travão evolutivo na existência intrafísica presen-

te; binômio excesso-omissão em ressoma atual = o vivenciado pela conscin no decorrer desta vida 

intrafísica, agravando o travão evolutivo na próxima vida. 

 

Culturologia: a cultura da Psicossomatologia; a cultura da Desviologia; a Multicultu-

rologia Multidimensional. 

 

Recuperação. O nível de acerto da consciência aumenta perante o reconhecimento de 

ser a ressoma oportunidade ímpar em prol da recuperação evolutiva, das autorreciclagens e da re-

construção dos vínculos, minimizando os desacertos e os desafetos. 

 

Pensenidade. Segundo a Pensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 moda-

lidades de pensenidade, reforçando condutas trafarinas pertinentes ao binômio excesso-omissão: 

01. Cifopensenidade: a subcerebralidade; a instintividade; a irracionalidade. 

02. Credopensenidade: a credulidade; as crendices; o infantilismo. 

03. Dubiopensenidade: a decidofobia; a indecisão; a irresolução. 

04. Egopensenidade: o egocentrismo; o egão; o egotismo. 

05. Ictopensenidade: o autassédio; o antidiscernimento; a irreflexão. 

06. Inculcopensenidade: a doutrinação; a inculcação; a marionetagem. 

07. Intrusopensenidade: o heterassédio; a intrusão; a heterobcecação. 

08. Laxopensenidade: o acriticismo; o antilogismo; a apriorismose. 

09. Pirropensenidade: o radicalismo; o extremismo; a imoderação. 

10. Tautopensenidade: a apriorismose; a pressuposição; o raciocínio apriorístico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio excesso-omissão, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

07.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

09.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

10.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

13.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 
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14.  Pedido  de  desculpa:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Radicalismo:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

O  BINÔMIO  EXCESSO-OMISSÃO,  MANIFESTO  EM  RES-
SOMAS  SUCESSIVAS,  INDICA  ASPECTOS   DO  TEMPERA-
MENTO  DA  CONSCIÊNCIA  A  SEREM  RECICLADOS  COM  

URGÊNCIA,  PERANTE  OS  AUTODESAFIOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica na automanifestação condutas antievo-

lutivas relacionadas ao binômio excesso-omissão? Quais as reciclagens autoprogramadas para su-

perar tais comportamentos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 579, 586, 587, 596, 597, 598, 603, 604, 607, 624, 625, 629, 653 e 654. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 467 a 469. 

 

M. C. N. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4903 

B I N Ô M I O    E X P E C T A T I V A - RE C O M P E N S A  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio expectativa-recompensa é a atitude de a conscin, homem ou mu-

lher, esperar retorno, retribuição, recompensa, reconhecimento, prêmio, proveito ou pagamento 

ao realizar tarefas pró-evolutivas sendo influenciada pelo sistema de crenças pessoais anacrô-

nicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo a alguma pessoa; palavra; expressão; termo‖. 

Surgiu no Século XIX. O vocábulo expectativa provém do idioma Latim Medieval, ex(s)pectati-

vus, derivado do radical ex(s)pectatum, supino de ex(s)pectare, ―estar na expectativa de; esperar; 

desejar; ter esperança‖. Apareceu no Século XVI. A palavra recompensar procede do idioma La-

tim Tardio, recompensare, ―compensar; recompensar‖. Surgiu no Século XIV. O termo recom-

pensa apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Binômio expectativa-premiação. 2.  Binômio expectação-remunera-

ção. 3.  Binômio pretensão-recompensa. 4.  Binômio expectação-retribuição. 5.  Reivindicação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo recompen-

sa: recompensação; recompensada; recompensado; recompensador; recompensadora; recom-

pensamento; recompensante; recompensar; recompensatória; recompensatório; recompensável. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio expectativa-recompensa, binômio expec-

tativa-recompensa cronicificado e binômio expectativa-recompensa autossuperado são neologis-

mos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio desprendimento-assistência. 2.  Binômio desinteresse-re-

compensa. 3.  Assistência inegoica. 

Estrangeirismologia: o credo quia absurdum; o deficit cognitivo; o deficit educacional; 

o loc externo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da reciclagem intraconsciencial (recin). 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Expectativa 

traz ilusões. Assistência dispensa recompensa. 

Coloquiologia. A seguir, em ordem alfabética, 10 expressões coloquiais inerentes ao te-

ma: barganha; cambalacho; cilada; embromação; lábia; negocinho; sagacidade; tramóia;   

trambicagem; trapaça. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da crença; o holopensene pessoal do estrelismo;  

o holopensene pessoal da santificação; o holopensene pessoal do podium; os subpensenes; a sub-

pensenidade; o pensene carregado no sen. 

 

Fatologia: a expectativa do resultado satisfatório em forma de recompensa; a expec-

tativa de ser agradável; o comportamento de pedir para obter; o hábito de orar na expectativa de 

ser atendido; a fé sem questionamento; as carências; as vitimizações; a promessa fundamentada 

na realização do desejo; o sacrifício insensato em prol do resultado almejado; o arrependimento 

na espera do perdão; a compra de indulgências; a convicção mística no lugar da persuasão men-

talsomática; a crença sobrepairando o raciocínio crítico; a zona de conforto solapando o autes-

forço evolutivo; a visão materialista impedindo a cosmovisão; o satélite de líderes na obtenção de 

favores; o nepotismo; as metas estabelecidas em prol dos ganhos secundários; a espera do reco-

nhecimento; a vaidade; o aplauso; o reconhecimento aos atores e atrizes; o pódio para o desportis-
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ta; a superficialidade; a necessidade de heteraprovação; a ausência da autaceitação; a baixa autes-

tima; a valorização da autexpectativa em detrimento da autoconfiança; a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) mantida deficitária. 

 

Parafatologia: a importância da autovivência do estado vibracional (EV) profilático no 

exercício do autodiscernimento maduro; a tenepes; a ofiex; o contato com as Centrais Extrafísi-

cas; o psicossoma na condição de paracorpo dos desejos; a megafrustração extrafísica; as assimi-

lações energéticas antipáticas; os contágios energéticos bloqueadores; o vampirismo energético;  

a espera da autocatálise evolutiva; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

a melancolia intrafísica (melin) prenunciando a melancolia extrafísica (melex). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico expectativa-frustração; o sinergismo antiau-

tocrítica-melin; o sinergismo nosográfico barganha-recebimento; o sinergismo descrenciológico 

fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo patológico expectativa-ansiedade. 

Principiologia: o princípio do “não há privilegiados perante a evolução”; o princípio 

da evolução inarredável; o princípio do “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”;  

o princípio do autocomodismo. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos teológicos 

retrógrados. 

Teoriologia: as pseudoteorias; a teoria da isenção crítica; a teoria da atração dos afins; 

a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica do recolhi-

mento íntimo; a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva; a técnica da autodecisão lógica; 

a técnica do solilóquio evolutivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de projeta-

bilidade lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico do estado vibra-

cional; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Ter-

tuliarium; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos autenganadores da má interpretação das vivências pessoais;  

os efeitos dos velhos truques demagógicos e macetes teatrais emocionalizantes; os efeitos dese-

quilibradores dos autenganos reiterados; os efeitos atravancadores da assedialidade extrafísica 

na vida humana da conscin imprudente; os efeitos evolutivamente prejudiciais do autodescom-

prometimento consciencial; o efeito da experiência frustrada; os efeitos curativos da tares cirúr-

gica cosmoética; o efeito dos desempenhos pessoais corretos e constantes; o efeito da experi-

ência exitosa; a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs na intrafisicalidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos; o poder da verdade 

para a recuperação de cons e promoção de neossinapses; as neossinapses desconstrutoras de 

convicções autointoxicantes; as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental limpando as 

redes interneuronais; as neossinapses formadas pelos posicionamentos cosmoéticos; as neossi-

napses geradas pelo omniquestionamento. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo ação-reação; o ciclo escondi-

mento-revelação; a apreensão de realidades através do ciclo olhar-observar-analisar-interpretar- 

-deduzir-concluir; o ciclo de reeducação de condutas pessoais; o ciclo de reeducação e qualifi-

cação interassistencial por meio das ECs; o ciclo admitir-pesquisar-diagnosticar-tratar-curar as 

patologias pessoais; o ciclo propósito-experiência-ajustes-reeducação-recomeço; o ciclo da li-

bertação grupocármica. 

Enumerologia: a expectativa-recompensa do fanatismo teoterrorista; a expectativa-

recompensa das semipossessões patológicas; a expectativa-recompensa das ilogicidades religio-
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sas; a expectativa-recompensa da competitividade desportiva; a expectativa-recompensa do mili-

tarismo; a expectativa-recompensa da assistência taconista; a expectativa-recompensa da jejunice 

intelectual. 

Binomiologia: o binômio expectativa-recompensa; o binômio santidade-pecado; o binô-

mio potencialidades-fragilidades; o binômio egão-orgulho; o binômio autocognição-autoincoe-

rência; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autorreflexão-acerto; o binô-

mio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a inte-

ração crença-crédulo; a interação autocomplacência (negligência)-heterocomplacência (impuni-

dade); a interação autavaliação intrafísica–autavaliação extrafísica; a interação desassim–de-

sassédio interconsciencial; a interação libertação-pacificação. 

Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex; o crescendo omissão 

deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrenta-

mento–autossuperação; o crescendo autavaliação evolutiva–reperspectivação íntima; o crescen-

do monovisão-cosmovisão; o crescendo tacon-tares; o crescendo simplificação racional–comple-

xificação racional; o crescendo evolutivo nulificação do egão–neopatamar evolutivo; o crescen-

do da moral vulgar à Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–desorganização cons-

ciencial; o trinômio fragilidade-carência-dependência; o trinômio pertúrbios energéticos–pertúr-

bios emocionais–pertúrbios mentaissomáticos; o trinômio ignorância-questionamento-omniques-

tionamento; o trinômio avaliar-informar-esclarecer. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorre-

ciclagem; o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o po-

linômio percepção-cognição-experimentação-convicção; o polinômio decidir-atualizar-reciclar- 

-reeducar; o polinômio vontade-decisão-ação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência / acumpliciamento; o antagonismo con-

dição consciencial almejada / condição consciencial real; o antagonismo porta-voz de assedia-

dor / porta-voz de amparador; o antagonismo ancoragem consciencial íntima / egocentrismo;  

o antagonismo autovisão egoica / cosmovisão interassistencial; o antagonismo maturidade cons-

ciencial / imaturidade consciencial; o antagonismo autexperiência indispensável / automimeses 

dispensáveis; o antagonismo mito / experiência; o antagonismo fanatismo pessoal / abertismo 

consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela pseudover-

dade demagógica; o paradoxo maxiexpressividade evolutiva–anonimato intrafísico; o paradoxo 

interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares. 

Politicologia: a genuflexocracia; a idolocracia; a conscienciocracia; as políticas reedu-

cativas da tares. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço de autocognição evolutiva;  

a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço evolutivo inserida na intracons-

ciencialidade. 

Filiologia: a autocriticofilia; a intencionofilia; a raciocinofilia; a cogniciofilia; a neofilia; 

a assistenciofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a heterocriticofobia; a leiturofobia; a bibliofobia; 

a decidofobia; a disciplinofobia; a questionofobia; a voliciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da autossantificação; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome do vampirismo bioenergético; a síndrome do infan-

tilismo; a síndrome de Poliana; a síndrome da apriorismose; a síndrome da insegurança; a sín-

drome da mediocrização consciencial; a síndrome do ostracismo; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a egomania; a misticomania; a idolomania; a religiomania; a beatomania;  

a megalomania; a murismomania. 

Mitologia: a demolição dos mitos milenares por meio da racionalidade cosmoética  

e autovivências teáticas independentes da opinião pública; o mito da certeza absoluta inabalá-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4906 

vel; o mito da canonização; a Teomitologia da submissão pessoal; a queda do mito das verdades 

absolutas; a queda do mito das verdades reveladas. 

Holotecologia: a criticoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a assis-

tencioteca; a egoteca; a maturoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autocriticologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Paracronologia; a Reeducaciologia; a Vivenciologia; a Conviviologia;  a Autopes- 

quisologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a pessoa fanática; a conscin-esponja; a consener;  

a pessoa casca grossa; a personalidade partidária do Ignorantismo; o ser interassistencial; a per-

sonalidade humana; a conscin sensitiva; o ser jejuno quanto à inteligência evolutiva (IE); as cons-

ciexes satélites de assediadores extrafísicos; a conscin vítima de repressão parapsíquica; a isca hu-

mana lúcida; as companhias evolutivas; a personalidade ilógica; a conscin antepassada de si mes-

ma; a conscin avaliadora da própria evolução. 

 

Masculinologia: o dogmata; o doutrinarista; o encolhedor de cérebros; o fazedor de ca-

beças; o fiel; o idólatra; o rezador; o teomaníaco; o sociopata; o satélite de assediador; o pré-sere-

não vulgar; o evoluciente; o pesquisador; o acoplamentista; o autodecisor; o duplista; o proexista; 

o reciclante existencial; o reeducador; o tertuliano; o tenepessista; o verbetógrafo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a dogmata; a doutrinarista; a encolhedora de cérebros; a fazedora de ca-

beças; a fiel; a idólatra; a rezadora; a teomaníaca; a sociopata; a satélite de assediador; a pré-sere-

nona vulgar; a evoluciente; a pesquisadora; a acoplamentista; a autodecisora; a duplista; a proe-

xista; a recilante existencial; a reeducadora; a tertuliana; a tenepessista; a verbetógrafa; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens 

fanaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens infantilis;  

o Homo sapiens doctrinalis; o Homo sapiens autoeducabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio expectativa-recompensa cronicificado = a realização de tarefas 

esperando afago no ego, gratidão, reconhecimento, retorno, aplausos, adulações e bajulamentos; 

binômio expectativa-recompensa autossuperado = a manutenção da disposição e motivação auto-

confiante para cumprimento das tarefas proexológicas mantendo silêncio reflexivo enquanto mi-

nipeça interassistencial lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da celebridade religiosa; a cultura de crenças, dogmas, sacrali-

zações e santificações; os idiotismos culturais religiosos; a cultura da Descrenciologia; a cultura 

da Reeducaciologia; a cultura da autopesquisa contrapondo a cultura do pagamento de pro-

messas. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, a seguir, em ordem alfabética,  

9 áreas ressaltando contrapontos entre posturas regressivas (expectativa-recompensa) e evolutivas 

(prospectiva-realização) evidenciadas em função do nível evolutivo de cada consciência quanto 

ao binômio expectativa-recompensa: 
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Tabela  –  Contrapontos  Expectativa-recompensa  /  Prospectiva-realização 

 

N
os

 Área Expectativa-recompensa Prospectiva-realização 

1. Academicismo 

O reconhecimento pelo título;  

o status da carreira; a aparente 

superioridade intelectual; os 

ph.Ds 

O autodidatismo impulsio-

nando a Cultura Cosmovi-

siológica; a sabedoria;  

a teática 

2. Afetividade 
A expectativa ilusória do par-

ceiro perfeito 
O duplismo evolutivo 

3. 
 

Cognição 

 

A intelectualidade enquanto 

instrumento de poder, domínio 

e opressão 

A intelectualidade utilizada 

na condição de recurso inter-

assistencial  

4. 
 

Criatividade 

 

A espera embevecida pelo 

reconhecimento da obra 

criada; a arte  

O aprimoramento da sensi-

bilidade harmônica; a es-

tética mentalsomática 

5. Economia 
O poder econômico acima de 

tudo; o materialismo 

O pé-de-meia otimizando as 

pesquisas independentes; 

 o discernimento 

6. 
Galardão 

 

Os louros da conquista do 

pódio; as medalhas, os troféus  

e os aplausos 

A manutenção do soma por 

período máximo de tempo, 

saudável, resistente e pro-

dutivo 

7. Parapsiquismo A síndrome do oráculo 
A ferramenta de trabalho 

interassistencial e comoética  

8. Profissão 

O reconhecimento do trabalho 

através de promoções; as 

benesses pessoais  

O meio para alcançar os fins 

proexológicos 

9. Valoração 
A fé baseada na expectativa da 

salvação; o achismo 

O realismo da autopesquisa 

e da experimentação; a Des-

crenciologia 

 

Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, 15 reações emo-

cionais patológicas resultantes do binômio expectativa-recompensa: 

01.  Ansiedade. 

02.  Arrogância. 

03.  Covardia. 

04.  Euforia descontrolada. 

05.  Insegurança. 

06.  Intransigência. 

07.  Medo. 

08.  Morosidade. 

09.  Perplexidade. 

10.  Prepotência. 

11.  Privilégio. 

12.  Procrastinação. 

13.  Pusilanimidade. 

14.  Tibieza. 

15.  Titubeio. 

 

Terapeuticologia. A aplicação inteligente da autorreflexão e das múltiplas técnicas cons-

cienciológicas pró-reciclagens existenciais podem evitar a melin e a melex da conscin interessada 

na autevolução. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio expectativa-recompensa, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Elogio  controvertível:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  SUPERAÇÃO  DO  BINÔMIO  EXPECTATIVA-RECOMPENSA  

PODE  SER  OBTIDA  ATRAVÉS  DO  AUTESFORÇO  PERMA-
NENTE  PARA  RECICLAGENS  SINCERAS  OBJETIVANDO 

A  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  INTERASSISTENCIAL  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a expectativa de ser recompensado na 

interassistência? Precisa ser elogiado e reconhecido por outrem para manter-se motivado na jor-

nada autevolutiva? 

 

E. E. 
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B I N Ô M I O    I D E I A - I N T E N Ç Ã O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio ideia-intenção compõe o princípio da manifestação conjunta, in-

terativa, entre o conteúdo de determinada ideia e a intenção do autor, revelando o nível de discer-

nimento e cosmoética aplicados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; termo‖. Surgiu no Século XIX. A palavra ideia provém do mesmo idio-

ma Latim, idea, ―forma original; imagem; noção‖, e esta do idioma Grego, idéa, ―aspecto exte-

rior, aparência; forma; maneira de ser‖. Apareceu em 1543. O vocábulo intenção deriva também 

do idioma Latim, intentio, ―ação de entesar; de estender; tensão; pressão; esforço; plano; inten-

ção; vontade‖. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Binômio constructo-objetivo. 2.  Binômio conceito-meta. 3.  Binô-

mio modelo-desejo. 4.  Binômio assunto-finalidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio ideia-intenção, binômio ideia-intenção 

patológica e binômio ideia-intenção homeostática são neologismos técnicos da Autodiscernimen-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Abstencionismo consciencial. 2.  Ideia isolada. 3.  Intenção isolada. 

4.  Binômio vontade-decisão. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intencionalidade pessoal. 

Coloquiologia. Eis a expressão coloquial, popular, relativa ao tema: – De boa intenção  

o inferno está cheio. 

Citaciologia. Eis breve citação de Alexis de Tocqueville (1805–1859), capaz de expli-

citar o tema: – Mais que as ideias, são os interesses que separam as pessoas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia; os autopensenes; a au-

topensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

heteropensenes; a heteropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intencionopense-

nes; a intencionopensenidade; o impacto da ideia exposta na pensenização alheia. 

 

Fatologia: a ideologia; as neoideias; as ideias do bem; as ideias do mal; as ideias com 

intenção policármica; as ideias libertárias cosmoéticas; as ideias com intenção egoica; a intenção 

benévola; a intenção malévola; as boas intenções universalistas; as intenções secundárias; a quali-

dade da intenção; a intenção e a atitude; a intenção de convencer; as compatibilidades intencio-

nais; as intenções dos ouvintes sobre as ideias expostas; a descoberta das boas intenções nas pe-

quenas ideias; a descoberta das más intenções nas grandes ideias; o ideário; o simbologismo;  

o compartilhamento de ideias; a superioridade das ideias sobre as consciências; o conflito de 

ideias; a tares; a tacon; a tendenciosidade; o uso do discernimento no binômio ideia-intenção;  

o comportamento manipulador; o temperamento comprometendo a ideia; a resistência em apre-

ciar novas ideias; a teimosia; o orgulho; a vaidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafí-

sica da Verdade (CEV); a intuição; a inspiração; o autoparapsiquismo; a captação telepática; a si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; a amparabilidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre a ideia e a intenção; o sinergismo consciencialida-

de-resultado. 

Principiologia: o princípio teático da descrença; o princípio da contradição; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio do autodiscernimento evolutivo; o princípio da presumibilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das ideias; a teoria da coerência; a teoria da interpretação; a teo-

ria da correspondência; a teoria na prática; a teoria pragmatista; a teoria semântica. 

Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando. 

Voluntariologia: o estudo da Intencionologia na manifestação diária dos voluntários 

nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo multidimensional da intencionalidade da ideia. 

Neossinapsologia: o binômio ideia-intenção gerando neossinapses. 

Enumerologia: as ideias brilhantes; as ideias medíocres; as ideias principais; as ideias 

secundárias; as ideias livres; as ideias proibidas; as ideias esquecidas. 

Binomiologia: o binômio ideia-intenção. 

Interaciologia: a interação conteúdo da mensagem exposta–nível de Cosmoética apli-

cada. 

Crescendologia: o crescendo ideias policármicas–resultados pró-evolutivos a maior. 

Trinomiologia: o trinômio mensagem-interpretação-dedução. 

Polinomiologia: o polinômio pensenizar-idealizar-refletir-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / manipulação; o antagonismo ideia 

construtiva / ideia destrutiva; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo omissão superavitária 

/ omissão deficitária; o antagonismo verdade / crença; o antagonismo exposição / acobertamen-

to; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer. 

Politicologia: a democracia direta; a egocracia; a ideocracia; a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a ideofilia; a coerenciofilia; a criticofilia; a raciocinofilia; a grafofilia; a inte-

lectofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a raciocinofobia; a cri-

ticofobia; a conviviofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

de Poliana; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a egomania; a intelectomania; a gurumania; a grafomania. 

Mitologia: o combate ao mito das ideias incontestáveis. 

Holotecologia: a discernimentoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca;  

a cosmoeticoteca; a ideoteca; a comunicoteca; a teaticoteca; a verbacioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia;  

a Argumentologia; a Autopensenologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Falaciologia;  

a Mentalsomatologia; a Xenopensenologia; a Conscienciometrologia; a Teaticologia; a Verba-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa teática; a conscin lúcida; a personalidade ilógica; o ser desperto; 

a pessoa bem intencionada; a conscin malintencionada; o ser homeostático; o ser nosográfico;  

a conscin baratrosférica. 

 

Masculinologia: o comunicólogo; o debatedor; o ouvinte; o orador; o palestrante; o con-

viviólogo; o duplista; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário; o pesquisador; o docente; o escri-
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tor; o empresário; o líder político; o pré-serenão vulgar; o boateiro; o oportunista; o cabotino;  

o eufemista; o manipulador; o guia amaurótico; o assediador; o evoluciente; o reciclante existen-

cial; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o projetor consciente; o inver-

sor existencial; o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o amparador. 

 

Femininologia: a comunicóloga; a debatedora; a ouvinte; a oradora; a palestrante; a con-

vivióloga; a duplista; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a pesquisadora; a docente; a escri-

tora; a empresária; a líder política; a pré-serenona vulgar; a boateira; a oportunista; a cabotina;  

a eufemista; a manipuladora; a guia amaurótica; a assediadora; a evoluciente; a reciclante existen-

cial; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a intermissivista; a projetora consciente; a inver-

sora existencial; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a amparadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens binomicus; o Homo sapiens idealis; o Homo sapiens in-

tentator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens audiens;  

o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio ideia-intenção patológica = a decisão do traficante ao se matri-

cular na escola para vender drogas; binômio ideia-intenção homeostática = o respeito à diversida-

de de opiniões pelo conscienciólogo ao expor ideias sadias, sem intenção de convencer. 

 

Culturologia: a cultura do apriorismo; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da 

racionalidade; a cultura da retilinearidade pensênica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intencionologia, todo conteúdo de ideia possui intenção 

adjacente. Para efeito de análise e estudo do tema, eis, em ordem alfabética, 100 diferentes perfis 

reveladores da intenção do agente da ideia: 

01.  Acoplador. Acopla com a consciex no momento de expor a ideia. 

02.  Agressivo. Utiliza gestos, palavras e tons hostis ao explicitar a ideia. 

03.  Amparador. Promove ideias desassediadoras. 

04.  Analogista. Relaciona a ideia central a outras ideias, objetos ou fatos análogos. 

05.  Ansioso. Sente desassossego ao narrar a ideia. 

06.  Antagônico. Apresenta sempre ideia contrária a tudo e a todos. 

07.  Apático. É indiferente à própria ideia exposta. 

08.  Apriorista. Prejulga a ideia antes da exposição. 

09.  Aproveitador. Espera o momento certo para se beneficiar com a exposição da ideia. 

10.  Aquilatador. Aprimora a ideia alheia com intelectualidade. 

11.  Argumentador. Utiliza argumentos consistentes e lógicos para expor a ideia. 

12.  Assediador. Promove ideias assediadoras. 

13.  Belicista. Defende a ideia através de agressão. 

14.  Bifronte. Muda de posicionamento de acordo com o interesse pessoal ao relatar 

 a ideia. 

15.  Birrento. Cisma com a ideia inadequada. 

16.  Cibernético. Expõe a ideia através de equipamentos informatizados. 

17.  Cíclico. Apresenta a mesma ideia periodicamente. 

18.  Clicheteiro. Usa clichê em demasia ao comunicar a ideia. 

19.  Conclusivo. Faz de tudo para a ideia exposta fechar o debate. 

20.  Conscienciômetra. Faz a conscienciometria da ideia antes da exposição. 

21.  Consener. Drena energias ao propagar a ideia. 

22.  Controlador. Não permite alteração na ideia. 

23.  Convencido. Julga ser a própria ideia exposta sempre a melhor. 
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24.  Correlacionador. Compara a ideia a outras já expostas previamente. 

25.  Cosmoético. Expõe ideias baseadas na Cosmoética. 

26.  Crítico. Apresenta a ideia em forma de crítica. 

27.  Debatedor. Usa o contraponto ao expor a ideia. 

28.  Decidofóbico. Fica em dúvida enquanto expõe a ideia. 

29.  Democrata. Transmite a ideia promovendo a liberdade de opinião. 

30.  Dependente. Evita expor a ideia sem antes saber se terá apoio. 

31.  Desastroso. Provoca acidente com a ideia exposta. 

32.  Desnorteado. Expõe ideia à deriva. 

33.  Despojado. Apresenta a ideia objetivando receber heterocrítica. 

34.  Desprezado. Lança a ideia no vazio, falando sozinho, para o deserto. 

35.  Diplomático. Segue o protocolo ao explanar a ideia. 

36.  Divagador. Devaneia ao expor a ideia. 

37.  Egoísta. Persiste na ideia visando o autobenefício. 

38.  Encapsulado. É incapaz de ouvir os outros enquanto expõe a ideia. 

39.  Enxadrista. Estuda as palavras-chave componentes da ideia. 

40.  Esquecido. Sofre de lapso de memória, branco mental, ao transmitir a ideia. 

41.  Esquivador. Evita o confronto ao expor a ideia. 

42.  Esquizoide. Apresenta ideias ilógicas. 

43.  Exibicionista. Chama atenção de todos antes de revelar a ideia. 

44.  Expansionista. Pensa grande ao expor a ideia. 

45.  Extrovertido. Usa a sociabilidade ao divulgar a ideia. 

46.  Fatuístico. Apresenta a ideia com base em fatos. 

47.  Filosófico. Promove reflexão com a ideia, porém sem conexão com a prática. 

48.  Frustrado. Sente-se vazio quando a ideia exposta não atinge o esperado. 

49.  Histriônico. Dramatiza quando expõe a ideia. 

50.  Humorista. Utiliza anedota para contar a ideia. 

51.  Impaciente. Quer a ideia exposta e aprovada imediatamente. 

52.  Impulsivo. Expõe ideia irrefletidamente. 

53.  Incivilizado. Usa palavras de baixo calão para expor a ideia. 

54.  Infantil. Infantiliza a ideia exposta (síndrome do infantilismo). 

55.  Influenciável. Defende a ideia de outro sem discernimento. 

56.  Inoportuno. Expõe a ideia no momento errado. 

57.  Inquilino. Usa argumento de autoridade para sustentar a ideia. 

58.  Intrusivo. Interrompe a exposição da ideia alheia sem ser chamado. 

59.  Itinerante. Viaja a todos os lugares para expor a ideia. 

60.  Jocoso. Faz jogo de palavras, trocadilho, para expor a ideia. 

61.  Lacônico. Expõe a ideia resumidamente. 

62.  Lógico. Apresenta linearidade pensênica na exposição da ideia. 

63.  Malintencionado. Promove ideias subliminares com segundas intenções. 

64.  Manipulador. Usa os outros para defender a ideia. 

65.  Megalomaníaco. Defende ideias utópicas. 

66.  Narcisista. Sente prazer excessivo com a própria ideia. 

67.  Nepotista. Apadrinha a ideia exposta por familiares em detrimento de outra mais 

apropriada. 

68.  Observador. Analisa o comportamento alheio durante a exposição da ideia. 

69.  Obstinado. Adota postura implacável no momento de expor a ideia. 

70.  Oportuno. Manifesta a ideia no momento correto. 

71.  Para-heurístico. Expõe a neoideia captada do extrafísico. 

72.  Paranoico. Sente-se perseguido depois de apresentar a ideia. 

73.  Plagiador. Expõe ideia copiada de outra. 

74.  Polêmico. Emite a ideia promovendo debate. 

75.  Político. Analisa a persuasão da ideia antes de expô-la ao público. 
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76.  Ponderado. Age com equilíbrio, critério e discernimento ao explicitar a ideia. 

77.  Populista. Faz demagogia com a ideia exposta. 

78.  Procrastinador. Adia o momento de expor a ideia. 

79.  Prolixo. Usa palavras em demasia ao apresentar a ideia. 

80.  Psicossomático. Exagera nas expressões emocionalistas para expor a ideia. 

81.  Pusilânime. Medra na hora de menifestar a ideia. 

82.  Religioso. Faz pregação ao expor a ideia. 

83.  Retardatário. Chega atrasado para divulgar a ideia. 

84.  Retomador. Recobra ideias adormecidas. 

85.  Retórico. Usa a oratória com linguagem empolada para expor a ideia. 

86.  Roteirista. Relata a ideia de maneira planejada, metódica e minuciosa. 

87.  Sectário. Expõe a ideia de interesse só para o grupúsculo. 

88.  Sedutor. Usa o charme e carisma para expor a ideia. 

89.  Sepultador. Enterra a ideia ao invés de expô-la. 

90.  Simbiótico. Associa a ideia à outra para fortalecer o argumento. 

91.  Simplista. Apresenta ideias medíocres, sem originalidade. 

92.  Sofista. Utiliza de falácias para mascarar a ideia central. 

93.  Teoricão. É incapaz de pôr em prática as próprias ideias. 

94.  Terrorista. Incute medo ao disseminar a ideia. 

95.  Trafarista. Conduz a exposição da ideia de maneira pessimista. 

96.  Traforista. Conduz a exposição da ideia de maneira otimista. 

97.  Traumatizado. Tem pavor de ser ridicularizado ao exibir a ideia. 

98.  Verborrágico. Não sabe o momento de finalizar a exposição da ideia. 

99.  Viabilizador. Apresenta ideias compreensivas com métodos exequíveis de reali-

zação. 

100.  Vitimizador. Expõe a ideia com postura de sofrimento e sacrifício. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio ideia-intenção, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 
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A  INTENÇÃO  ATRÁS  DE  CADA  IDEIA  PODE  AGIR  NO  ÍN-
TIMO  DAS  CONSCIÊNCIAS  GERANDO  EFEITOS  PRÓ-EVO-

LUTIVOS.  AS  REPERCUSSÕES  DESTE  IMPACTO  ESTARÃO 
NO  SALDO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL  DO  EMISSOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, expõe habitualmente ideias policármicas em fa-

vor de todos? Você já refletiu sobre as consequências desta escolha? 

 

F. B. 
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B I N Ô M I O    I N C O R R U P T I B I L I D A D E    M E N T A L–D E S A S S E D I A L I D A D E  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio incorruptibilidade mental–desassedialidade é a vivência, a ati-

tude ou o efeito de reforço mútuo entre a autopensenização retilínea e a autodefesa interconscien-

cial, fundamentada na inteligência evolutiva (IE) e na Cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O termo incorruptibilidade vem do idioma Latim, 

incorruptibilitas, ―qualidade de ser incorruptível‖. Apareceu no Século XVI. O termo mental pro-

vém do idioma Latim tardio, mentalis, ―do espírito; mental‖, e este de mens, mentis, ―atividade do 

espírito; intenção; memória; pensamento; inteligência; razão, sabedoria; juízo; discernimento‖. 

Surgiu no Século XV. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; fal-

ta‖. 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 idio-

ma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Binômio incorruptibilidade ideativa –autodesassedialidade. 2.  Binô-

mio anticorrupção mental–autodefensibilidade. 3.  Binômio correção mental–desassédio. 4.  Bi-

nômio correção mental–refratariedade. 5.  Binômio retilinearidade mental–refratariedade.  

6.  Binômio ortopensenidade-desassedialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio incorruptibilidade mental–desassediali-

dade, binômio básico incorruptibilidade mental–desassedialidade e binômio avançado incorrup-

tibilidade mental–desassedialidade são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio desviabilidade mental–anticosmoética. 2.  Binômio pense-

nidade desorganizada–assedialidade. 3.  Binômio autenganabilidade–intrusão mental. 4.  Binô-

mio cunha mental–antidiscernimento. 5.  Binômio pensenidade autossofismática–interassédio.  

6.  Binômio corrupção mental–antievolutividade. 

Estrangeirismologia: o breakthrough cosmoético; a Cosmoética dans l‟esprit; a pensée 

juste; a open mind; o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anticorruptibilidade mental desassediadora;  

o holopensene pessoal da assistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a meta da eliminação dos 

exopensenes nosográficos; as desassimilações pensênicas; a descontaminação holopensênica; os 

desbloqueios energéticos pensênicos permanentes; a pensenização prospectiva; o respeito pensê-

nico aos outros; o inventário da autopensenização cosmoética; a autopensenização assistencial;  

o conhecimento do próprio padrão holopensênico; a autodisciplina pensênica; a autoconcentração 

pensênica; a autorganização pensênica; a autopriorização pensênica; o teste da pensenização sa-

dia; a lucidez autopensênica; a limpeza periódica das inutilidades pensênicas; a refratariedade ho-

lopensênica; a meta da eliminação dos negocinhos pensênicos; o autencapsulamento pensênico;  

a mudança de bloco pensênico; o megafoco pensênico priorizado; a higidez pensênica possibili-

tando a formação de parassinapses; o direito inalienável de pensenizar por si mesmo. 

 

Fatologia: a linguagem mental cosmoética; a holomnemônica útil; os constructos men-

taissomáticos cosmoéticos em prol da desassedialidade; a eliminação dos circunlóquios autassedi-
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adores; o exercício físico; a autanálise crítica cosmoética das próprias projeções conscienciais;  

o silêncio mental; a automediação anticonflitiva; a autossuperação do desejo de ter sempre razão; 

a autossuperação do desejo de proferir a última palavra da discussão; o autaprofundamento na 

compreensão da Cosmoética; a intelecção do contexto assistencial imediato; o discernimento ati-

lado no exercício da assistencialidade; a distinção entre auto e heterassédio; a ampliação dos di-

cionários cerebrais; a avaliação constante do autonível de cosmoética na interação consciencial; 

o heteresclarecimento; a criatividade evolutiva; a Antiautovitimologia; a meta da autoimperturba-

bilidade; a autodesrepressão nas leituras pesquisísticas; o trafor da intelectualidade disponibiliza-

do para ajudar os outros; a superação da baixa autestima intelectual; a autodecisão; a vontade fir-

me; a intencionalidade pesquisística; a autocoerência mental; o autoposicionamento cosmoético 

desassediante; a autovigilância permanente; a autossegurança; a eliminação das heterocompara-

ções; a análise lógica, incomplacente e harmônica dos detalhes; o autodesassédio relativo aos fa-

tores externos e internos impedidores da gescon; o autodesapego da gescon escrita; a verbetogra-

fia; a escrita conscienciológica resultante do estudo do binômio incorruptibilidade mental–desas-

sedialidade. 

 

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

zação multidimensional desassediadora; a meta da eliminação da labilidade parapsíquica; a auto-

profilaxia mental multidimensional; o desassédio mentalsomático extrafísico; a conexão paracere-

bral do amparador na tenepes ajudando na pensenização cosmoética do tenepessista e dos assis-

tidos; as assimilações mentais descontaminadoras; a sinalética energética e parapsíquica pessoal 

apontando padrão de higidez ou corrupção holopensênica das consciências; as experiências proje-

tivas esclarecedoras da Cosmoética Pessoal; as correlações mentais sadias entre fatos e parafatos; 

a conexão com as Centrais Extrafísicas atuando no desassédio mentalsomático; o autoparapsi-

quismo intelectual desassediado; as companhias extrafísicas da leitura; as evocações desassedia-

doras; o desassédio mental permitindo a intrafisicalização das ideias extrafísicas; a materialização 

escrita das verpons desassediadoras; a alfabetização paracientífica; a tares paracientífica; a bipara-

cerebralidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo diminuição da autoconflitividade–aumento da afetivida-

de; o sinergismo avanço do abertismo pensênico–Descrenciologia; o sinergismo harmonia ínti-

ma–Justiça Cosmoética; o sinergismo controle do ego–autocosmoética. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da convergência proexoló-

gica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando o autodesassédio pen-

sênico. 

Teoriologia: a teática do autodesassédio; a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica do circuito corono-frontochacral; a técnica do arco voltaico;  

a técnica de cortar o autopensene inútil pela raiz; a técnica do agendamento da autopenseniza-

ção; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da substituição de pensenes antievolutivos por 

evolutivos; a técnica do inventário das categorias da autopensenização; a técnica da troca da he-

terocrítica impensada pela autocrítica refletida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o trio de laborató-

rios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Pense-

nologistas. 

Efeitologia: o efeito desassediador da Cosmoética no abertismo neofílico; o efeito da 

autoblindagem da pensenização cosmoética; o efeito desassediador da gratidão. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras; as neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo acolhimento-orientação-encaminhamento; o ciclo autopesquisa–au-

todesassédio mental–conexões ideativas; o ciclo leitura-estudo-autodesassédio. 
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Enumerologia: a priorização pensênica; a homeostase pensênica; a organização pensê-

nica; a racionalidade pensênica; o autodomínio pensênico; o autodesassédio pensênico; a refrata-

riedade pensênica. 

Binomiologia: o binômio incorruptibilidade mental–desassedialidade; o binômio admi-

ração-discordância fundamentando o desapego e a reconciliação cosmoéticos; o binômio higiene 

mnemônica–ortopensenização; o binômio debate de ideias–pensenização cosmoética. 

Interaciologia: a interação holopensene coletivo–holopensene pessoal; a interação inte-

ligência energossomática–inteligência evolutiva; a interação holopensênica detalhismo-desas 

sédio. 

Crescendologia: o crescendo desassombro do parapsiquismo–autoconscientização mul-

tidimensional; o crescendo da pensenização dolosa-limitada-esclarecida-assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio emocionalismo-ignorância-autocorrupção permitindo o au-

tassédio mentalsomático; o trinômio cascagrossismo–leniência–improdutividade intelectual;  

o trinômio discernidor das matrizes pensênica-mental-cultural; o trinômio autocontrole mental-

somático–tares no momento certo–eficácia na interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio autaborrecimento–ruminação pensênica–cunha mental– 

–ampliação do heterassédio; o polinômio credulidade-autassédio-patopensenidade-heterassédio; 

o polinômio vontade–intenção–autodeterminação–autojuízo crítico. 

Antagonismologia: o antagonismo heteranálise pesquisística / heterojulgamento ego-

cêntrico; o antagonismo pensene assistencial / pensene doloso; o antagonismo autocorrupção  

/ heterassistencialidade mentalsomática; o antagonismo devaneio mental / externalização volun-

tária de energias na tenepes. 

Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina pensênica trazer liberdade de pensamento. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da atração pensênica; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia; a autorrecexofilia; a inte-

rassistenciofilia; a metodofilia; a recexofilia; a disciplinofilia. 

Fobiologia: a cosmofobia; a gesconofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a egomania. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; 

a holoteca particular; a analiticoteca; a criticoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Pensenologia; a Mental-

somatologia; a Grafopensenologia; a Verponologia; a Autoparapercepciologia; a Refutaciologia; 

a Desassediometria; a Autoconscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autoimperdoador. 

 

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 conscienciotera-

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autoimperdoadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens 

pensenologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio básico incorruptibilidade mental–desassedialidade = a vivência 

de interromper a música de baixo calão involuntariamente instalada na mente; binômio avançado 

incorruptibilidade mental–desassedialidade = a vivência de manter o megafoco mentalsomático 

na megagescon. 

 

Culturologia: a cultura da neopensenidade cosmoética; a cultura da autopensenização 

lúcida; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio incorruptibilidade mental–autodesassedi-

alidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisado-

res, mulheres e homens interessados: 

01. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03. Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04. Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05. Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07. Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08. Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09. Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10. Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11. Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

12. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14. Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15. Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  PARADIGMA  CONSCIENCIAL  É  A  BASE   LÓGICA  PARA  

SE  PENSENIZAR  COSMOETICAMENTE.  FILOSOFIA,  ARTE,  
RELIGIÃO  E  CIÊNCIA  NÃO  SE  OCUPAM  DO  AUTASSÉDIO  

NEM  DAS  AUTOCORRUPÇÕES  MENTAIS  MULTIMILENARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o próprio nível de corrupção mental? 

Qual a qualidade da energia presente na autopensenização diuturna visando a desassedialidade? 
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B I N Ô M I O    I N F I L T R A Ç Ã O    C O S M O É T I C A –S E R I E X I A L I D A D E  

( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio infiltração cosmoética–seriexialidade é a condição vivenciada 

lucidamente pela conscin, homem ou mulher, ao identificar, comprovar e assumir personalidade 

consecutiva na atual vida humana e, simultaneamente, ser infiltrada regida pelo autodiscernimen-

to evolutivo, anônima, em contexto mesológico ou grupal similar ao do passado, dando prosse-

guimento ou acabativa à assistência iniciada anteriormente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O prefixo in deriva também do idioma La-

tim, in, ―em; a; sobre; sobreposição; aproximação; no interior de‖. O vocábulo filtrar procede do 

mesmo idioma Latim Medieval, filtrum, ―peça de feltro usada para filtrar‖, através do idioma 

Francês, filtre, ―aparelho por meio do qual se faz passar algum líquido para livrá-lo de partículas 

sólidas‖. Apareceu em 1813. O elemento de composição cosmo provém do idioma Grego, kós-

mos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.  

O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, ― tica; Moral natural; parte da Filosofia aplicada 

à Moral‖, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. O vocábulo série vem do idi-

oma Latim, series, ―enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos‖. Surgiu no Século 

XVII. O termo existencial deriva do Latim Tardio, existentialis, ―existencial‖. Apareceu no Sécu-

lo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Binômio pseudespionagem cosmoética–seriéxis. 2.  Binômio infiltra-

ção cosmoética–personalidade consecutiva. 3.  Binômio infiltração cosmoética–vidas consecu-

tivas; binômio infiltração cosmoética–vidas sucessivas. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio infiltração cosmoética–seriexialidade, bi-

nômio miniinfiltração cosmoética–seriexialidade, binômio maxiinfiltração cosmoética–seriexiali-

dade e binômio megainfiltração cosmoética–seriexialidade são neologismos técnicos da Autopro-

exologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio autexposição anticosmoética–personalidade consecutiva.  

2.  Binômio infiltração cosmoética–antepassado de si mesmo. 

Estrangeirismologia: a personalidade undercover; as tarefas undisclosed. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoproéxis. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Anonimato: triun-

fos íntimos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial anônimo; as retrofôrmas holopen-

sênicas; o materpensene pessoal; a assinatura pensênica; os rastros pensênicos; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; 

os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade. 

 

Fatologia: a vida intrafísica anônima do infiltrado cosmoético; a interassistencialidade 

anônima da personalidade consecutiva enquanto infiltrada cosmoética; o autossacrifício de o infil-

trado cosmoético viver em ambiente mesológico já ultrapassado pela consciência; a revelação de 

personalidade consecutiva desencadeada por meio de autopesquisas sobre infiltração cosmoética; 

a autolucidez quanto à infiltração cosmoética; o aumento da responsabilidade ao assumir perso-

nalidade consecutiva e estar infiltrada cosmoeticamente; a infiltração cosmoética como recurso 
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oportunístico para reparar erros do passado e resgatar compassageiros evolutivos deixados para 

trás; a espera da chegada de consciências afins do passado, durante a vivência da infiltração cos-

moética; a condição do intermissivista enquanto infiltrado cosmoético no contexto mais amplo da 

Socin Patológica; a responsabilidade de saber ser, a conscin, personalidade consecutiva conhecida 

do público e, na vida atual, estar inserida na mesma mesologia do passado; o contato do infiltrado 

com publicações atuais a respeito da própria vida anterior, gerando constrangimento em relação 

à ignorância do escritor sobre a seriexialidade; a identificação, no grupo atual, de conscins do pas-

sado relacionadas com o infiltrado cosmoético; o desafio evolutivo oportuno da consciência para 

consigo mesma ao assistir de maneira pontual por meio da infiltração cosmoética; o fato de a des-

coberta de personalidade consecutiva poder trazer à tona rastros de outras vidas, não raro relacio-

nadas à infiltração cosmoética; os ônus e os bônus da descoberta seriexológica concomitante à in-

filtração cosmoética; a maxidissidência exemplarista; a autoridade moral do infiltrado cosmoético 

perante grupocarma do passado; a representatividade do infiltrado cosmoético em determinado 

grupo enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o empreende-

dorismo evolutivo da infiltração cosmoética concomitante aos trabalhos proexológicos fundamen-

tais da conscin; a ressoma da mesma consciência dentro de determinado grupo para assistir pon-

tualmente; a característica sadia, anônima do Serenão. 

 

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

tolucidez quanto ao objetivo da infiltração cosmoética; as parapercepções de exopensenes durante 

as autopesquisas seriexológicas do infiltrado cosmoético; os registros das parapercepções, dos fa-

tos e parafatos, auxiliando nas autopesquisas; o saldo evolutivo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); a linha de consecução da proéxis aberta em vidas humanas anteriores; os autorrevezamen-

tos multiexistenciais; as autorretrocognições sadias; o alcance da autodesperticidade; a prioridade 

autoproexológica do infiltrado cosmoético planejada durante o Curso Intermissivo (CI); a reper-

cussão extrafísica da personalidade consecutiva infiltrada; a monitoria extrafísica da equipex, pro-

movendo insights sobre a infiltração. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-grupo; o sinergismo Memoriologia-Auto-

proexologia; o sinergismo automemória humana–holomemória pessoal; o sinergismo trafor-ho-

lobiografia; o sinergismo das ações autoproexológicas; o sinergismo ações proexológicas–ampa-

rabilidade extrafísica; o sinergismo egocarma-grupocarma. 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da descrença (PD) 

aplicado às pesquisas seriexológicas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorganização evolutiva; o princípio do autorre-

vezamento multiexistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de conduta proe-

xogênica; o código de prioridades pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da reurbex; a teoria da In-

termissiologia; a teoria da seriexialidade; a teoria das retrocognições; a teoria da Evoluciologia; 

a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica da comprovação da seriéxis; a técnica da autocobaia seriexológi-

ca; a técnica da reciclagem existencial; a técnica do conscienciograma; a técnica da evitação das 

automimeses dispensáveis; a técnica da tenepes; a técnica da identificação da retrossenha pes-

soal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopara-

geneticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Serenolo-

gia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio 

Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Proexologia. 

Efeitologia: o efeito cumulativo das ações pessoais cosmoéticas; o efeito da autodeter-

minação na aceleração da evolução; os efeitos holobiográficos repercurtindo na infiltração cos-

moética; o efeito do maximecanismo no ciclo multiexistencial pessoal da atividade; o efeito retro-

cognitivo da personalidade consecutiva nas conscins mais próximas; o efeito halo das descober-

tas seriexológicas; o efeito reciclador do Curso Intermissivo. 

Neossinapsologia: as retrocognições promovendo neossinapses. 

Ciclologia: a infiltração cosmoética enquanto tarefa interassistencial no Ciclo Multiexis-

tencial Pessoal (CMP). 

Enumerologia: a infiltração interassistencial da personalidade consecutiva; a infiltração 

pacificadora da personalidade consecutiva; a infiltração extraproexológica da personalidade con-

secutiva; a infiltração autevolutiva da personalidade consecutiva; a infiltração epicêntrica da per-

sonalidade consecutiva; a infiltração reurbanizadora da personalidade consecutiva; a infiltração 

exemplarista do Serenão na Socin. 

Binomiologia: o binômio infiltração cosmoética–seriexialidade; o binômio anomimato- 

-autexemplo; o binômio ser–sem aparecer; o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio infiltrado 

cosmoético–personalidade consecutiva; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio au-

tomimese–infiltração cosmoética; o binômio autoinconflitividade-autopacificação. 

Interaciologia: a interação paragenética-proéxis; a interação retrovidas–vida atual; 

a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação holobiográfica das seriéxis; a intera-

ção infiltrado cosmoético–equipex; a interação entre os palcos intrafísicos das múltiplas existên-

cias; a interação anonimato-autoproéxis. 

Crescendologia: o crescendo do continuísmo interassistencial; o crescendo das desco-

bertas seriexológicas; o crescendo (grupocármico) interprisão-vitimização-recomposição-liberta-

ção; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio infiltração cosmoética–extraproéxis–compléxis; o trinômio 

Proexologia-Seriexologia-Infiltraciologia; o trinômio (trio ínsito) conscin atual–personalidade 

consecutiva–identidade extra; o trinômio maxiproéxis-equipin-equipex; o trinômio antepassado 

de si mesmo–infiltrado cosmoético amador–infiltrado cosmoético profissional; o trinômio resso-

ma consanguínea compulsória–ressoma com infiltração cosmoética–libertação grupocármica;  

o trinômio equipin–equipex–grupo assistido. 

Polinomiologia: o polinômio momento evolutivo–lugar adequado–companhias exatas– 

–conteúdo apropriado. 

Antagonismologia: o antagonismo infiltrado cosmoético / infiltrado anticosmoético;  

o antagonismo anonimato interassistencial / estupro evolutivo; o antagonismo anonimato intrafí-

sico / autexposição extrafísica; o antagonismo anonimato / fama; o antagonismo saldo evolutivo  

/ notoriedade intrafísica; o antagonismo semostração / verbação; o antagonismo antepassado de 

si mesmo / infiltrado cosmoético. 

Paradoxologia: o paradoxo de o anonimato ser a forma mais avançada de assistência;  

o paradoxo de a mesma holobiografia produzir o autorrevezador multiexistencial lúcido; o para-

doxo de a conscin poder desconhecer o objetivo da infiltração cosmoética; o paradoxo exposição 

extrafísica–anonimato intrafísico; o paradoxo de o interesse da consciência na vida anterior di-

minuir ao constatar a existência da personalidade consecutiva; o paradoxo de devermos demais 

aos predecessores e muitas vezes eles terem sido nós próprios; o paradoxo da linha quebrada da 

seriéxis. 

Politicologia: a seriexocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cos-

moeticocracia; a meritocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei de ação e reação; a lei do maior esforço evoluti-

vo; a lei da inseparabilidade grupocármica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4923 

Filiologia: a seriexofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a neofilia; a con-

viviofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a seriexofobia; a decidofobia; a lucidofobia. 

Maniologia: a mania de querer identificar personalidade consecutiva para satisfazer  

o egão; a mania de se gabar com a identificação de personalidade consecutiva famosa em vida 

prévia; a mania de se desvalorizar ao identificar personalidade consecutiva patológica no passado. 

Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço; os mitos pessoais quanto ao próprio 

passado; o mito ilusório de a identificação seriexológica significar privilégios especiais. 

Holotecologia: a seriexoteca; a proexoteca; a intermissioteca; a ressomatoteca; a evolu-

cioteca; a holomnemoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Anonimatologia; a Seriexologia; a Cronoe-

voluciologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia; a Infiltraciologia; a Holomemoriologia; 

a Cosmoeticologia; a Pré-Intermissiologia; a Retrocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin infiltrada; a conscin seriexóloga. 

 

Masculinologia: o infiltrado cosmoético despercebido; a conscin representante de equi-

pex específica do infiltrado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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 para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a infiltrada cosmoética despercebida; a conscin representante de equipex 

específica da infiltrada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista 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 reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio miniinfiltração cosmoética–seriexialidade = o vivenciado com-

pulsoriamente pela conscin intermissivista dentro da família nuclear; binômio maxiinfiltração 

cosmoética–seriexialidade = o vivenciado amadoramente pela conscin com autoproéxis para as-

sistir grupo específico de conscins; binômio megainfiltração cosmoética–seriexialidade = o vi-

venciado pelo Homo sapiens serenissimus no planeta Terra. 
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Culturologia: a Multiculturologia admitindo as vidas humanas sucessivas e a Autorre-

vezamentologia; a cultura do anonimato interassistencial. 

 

Caracterologia. Segundo a Paralucidologia, eis, na ordem alfabética, 6 possíveis objeti-

vos da infiltração cosmoética por parte da personalidade consecutiva, planejados durante o CI, vi-

sando a melhorar a FEP: 

1.  Amortizar: endividamentos conscienciais, proporcionando liberdade de ação. 

2.  Assumir: compromisso grupocármico multidimensional, devido à FEP já meritória, 

objetivando alcançar maximoréxis. 

3.  Impulsionar: a evolução pessoal, conquistando novo patamar na escala evolutiva das 

consciências, consequentemente, a paraprocedência. 

4.  Promover: reciclagens intra e interconscienciais, possibilitando saldar dívidas gru-

pocármicas para com o grupo do infiltrado. 

5.  Remitir: vícios milenares pela fixação de traços-força (trafores). 

6.  Superar: automimeses patológicas potencializadas pelo contato com o grupo alvo da 

infiltração, predispondo à autocorreção. 

 

Contrapontologia. O estudo do binômio infiltração cosmoética–seriexialidade pode ser 

aprofundado através da interrelação do tema com estas 20 especialidades conscienciológicas, cita-

das na ordem alfabética: 

01.  Autabsolutismologia. 

02.  Autequilibriologia. 

03.  Autoconfiançologia. 

04.  Autodominiologia. 

05.  Autoinconflitologia. 

06.  Autopacifismologia. 

07.  Autossuficienciologia. 

08.  Conscienciometrologia. 

09.  Despertologia. 

10.  Equipexologia. 

11.  Evoluciologia. 

12.  Grupocarmologia. 

13.  Intermissiologia. 

14.  Lucidologia. 

15.  Macrossomatologia. 

16.  Ofiexologia. 

17.  Paralucidologia. 

18.  Reurbexologia. 

19.  Serenologia. 

20.  Tenepessologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio infiltração cosmoética–seriexialidade, indica-

dos 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.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 
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06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

08.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

10.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

11.  Metabiografia:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Recognição  da  retrofôrma:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  retrocognições:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  INFILTRAÇÃO  COSMOÉTICA  CONSCIENTE 

POR  PERSONALIDADE  CONSECUTIVA  É  COMPLEXA,  EXI-
GINDO  DO  INFILTRADO  LUCIDEZ,  AUTODISCERNIMENTO, 
PACIÊNCIA  E  TEMPO  PARA  O  ÊXITO  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou personalidade(s) consecutiva(s) 

estando inserida(s) na condição de infiltrado(s) cosmoético(s) na atual vida humana? Qual a re-

percussão desse parafato na proéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Costa, Giuliana V. da; Contrapontos da Infiltração Cosmoética; Artigo; Constientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 18; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 5 enus.;1 microbiografia; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2014; páginas 297 a 302. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 796 a 799 e 845  

a 848. 

3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 

28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 862 a 864, 1.295, 1.296, 
1.529 e 1.530. 

4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 109. 
 

G. C. 
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B I N Ô M I O    I N V É X I S -C O N S C I E N C I O M E T R I A  
( I N V E X O L O G I A )  

      

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio invéxis-Conscienciometria é a associação teática vivenciada 

pela conscin, homem ou mulher, intermissivista, lúcida, cosmoética, autocrítica, ao conjugar 

a aplicação da técnica da invéxis com avaliações conscienciométricas, visando qualificar a mani-

festação consciencial desde jovem e a consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo inversão provém do idioma Latim, 

inversio, ―inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria‖, de invertere, ―virar; 

voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar‖. Apareceu igualmente no 

Século XIX. A palavra existencial deriva também do idioma Latim, existentialis, ―existencial‖, de 

existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência re-

al‖. Surgiu no mesmo Século XIX. O termo consciência provém igualmente do idioma Latim, 

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

cia; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII.  

O elemento de composição metria procede igualmente do idioma Latim, metrum, ―medida de  

1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para 

medir‖.  

Sinonimologia: 1.  Binômio invéxis-heteroconscienciometria. 2.  Interação invéxis- 

-Conscienciometria. 3.  Interrelação invéxis-Conscienciometria. 4.  Associação invéxis-Conscien-

ciometria. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio invéxis-Conscienciometria, binômio in-

véxis-Conscienciometria básico e binômio Invéxis-Conscienciometria avançado são neologismos 

técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio recéxis-Conscienciometria. 2.  Binômio invéxis-Conscien-

cioterapia. 

Estrangeirismologia: o upgrade técnico evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção da responsabilidade autoproexológica.  

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conscienciogra-

ma: megateste consciencial.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da invexibilidade; a pensenidade com padrão de holoma-

turidade precoce; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a inversão existencial entrosada às normas evolutivas do Conscienciograma; 

a oportunidade de aceleração da consecução da proéxis do inversor; o uso de ferramenta auto-

conscienciométrica auxiliando no maxiplanejamento invexológico; a crise de crescimento produ-

tiva advinda da vivência do binômio invéxis-Conscienciometria; os pontos cegos do inversor re-

velados pela Autoconscienciometria; as recins atrasadas; as imaturidades; os talentos desperdiça-

dos; o porão consciencial na adultidade; as autoprescrições cirúrgicas; o antidiscernimento; o re-

ceio da heterocrítica; a inteligência evolutiva (IE) aplicada à vivência teática do binômio invéxis-

Conscienciometria; os cursos de Autoconscienciometria; a condição otimizadora do inversor cur-
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sando o Conscin-Cobaia Voluntária; o autodesnudamento consciencial da conscin jovem; a aferi-

ção do momento evolutivo pessoal; as autoimpactoterapias permanentes a partir da aplicação do 

Conscienciograma; a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS) contribuindo na autossuperação dos traços imaturos do inversor; a maturidade antecipada 

no voluntariado teático da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS);  

a identificação dos padrões de funcionamento; o combate às causas dos problemas pessoais; as 

prioridades evolutivas; a consecução pessoal da proéxis; as reconciliações egocármicas; a transpa-

rência na autexemplificação evolutiva; a responsabilidade pessoal perante a proéxis; a profilaxia 

dos acidentes de percurso; a profilaxia dos desvios de proéxis; as autopriorizações; a promoção 

rumo ao compléxis; a remissão de conflitos íntimos; o reconhecimento do público alvo da proéxis 

pessoal; a assunção de trafores; a identificação dos trafares; o reconhecimento dos trafais; o au-

mento da autopercepção enquanto consciência inversora; os feedbacks técnicos dos conscienciô-

metras; a decisão de iniciar a tarefa energética pessoal (tenepes); o maxiplanejamento invexológi-

co embasado na autopercepção realista; o máximo proveito evolutivo oportunizado pelo binômio 

invéxis-Conscienciometria. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a soltura energos-

somática; o autodomínio bioenergético; a percepção da repercussão multidimensional e seriexoló-

gica da própria recin; a sintonia refinada e ininterrupta com a paraprocedência pessoal quando 

evolutivamente sadia; as rememorações do Curso Intermissivo (CI); a conexão com o amparo ex-

trafísico de função; a Paraconscienciometria Cosmoética; as autocompensações bioenergéticas;  

a recuperação de cons; a assunção da paraliderança interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inversor-conscienciômetra. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP) do praticante da invéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando a consecução da proéxis 

do inversor existencial; o código de valores pessoais do inversor existencial. 

Teoriologia: a teoria do inversor cosmoético consciente das autorresponsabilidades 

perante a evolução pessoal e grupal; a teoria do descarte do imprestável advinda da autossupera-

ção do porão consciencial do inversor. 

Tecnologia: a técnica da invéxis auxiliando na postura de abertismo do inversor para re-

cins resultantes da Autoconscienciometria; a paratecnologia conscienciométrica; a técnica da 

conscin-cobaia voluntária. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na Associação Internacional de In-

versão Existencial; o voluntariado conscienciológico na Associação Internacional de Conscien-

ciometria Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autoinvexometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metrologia. 

Efeitologia: os efeitos autesclarecedores advindos da aplicação do Conscienciograma 

pelo inversor; o efeito profilático contra mata-burros da invéxis a partir da ampliação da lucidez; 

o efeito da Autoconscienciometria sobre o maxiplanejamento pessoal do inversor. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da Autoconscienciometria; as ne-

ossinapses derivadas das paraneossinapses evolutivas; as neossinapses recicladoras promovidas 

pelo desassédio durante autoconscienciometria. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico autavaliação-autodiagnóstico-reciclagem- 

-reavaliação; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo meta-conquista; o potencial 

para reciclar mantido durante todo o ciclo etário humano. 
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Enumerologia: a autorreeducação holossomática; a catálise evolutiva; a amplificação da 

consciencialidade; a medida da antecipação da autolucidez; a queima programada de etapas; 

a correção do planejamento invexológico; a autossustentabilidade consciencial desde a juventude. 

Binomiologia: o binômio invéxis-Conscienciometria. 

Interaciologia: a interação inversores-paraconscienciômetras; a interação idade física–

–maturidade; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável. 

Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o cres-

cendo completismo diário–completismo existencial (compléxis). 

Trinomiologia: o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo dentro do maxiplane-

jamento invexológico.  

Polinomiologia: o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares. 

Antagonismologia: o antagonismo jovem reciclante / jovem inversor; o antagonismo jo-

vem imaturo / jovem maduro; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida.   

Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo surpreendente 

do adolescente equilibrado; o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperien-

te reeducando o adulto veterano intermissivista.  

Politicologia: a invexocracia; a conscienciometrocracia; a assistenciocracia; a cosmoe-

ticocracia; a discernimentocracia; a proexocracia; a lucidocracia.  

Legislogia: o resultado da lei do maior esforço praticada pelo inversor autoconscienciô-

metra. 

Filiologia: a invexofilia; a conscienciometrofilia; a recinofilia; a priorofilia; a autopes-

quisofilia; a cosmoeticofilia; a maturofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a conscienciometrofobia; a recinofobia; a priorofobia; a auto-

pesquisofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a erradicação da 

síndrome do canguru; a remoção da síndrome da apriorismose; o declínio da síndrome do infan-

tilismo; o sobrepujamento da síndrome da mediocrização; a nulificação da síndrome de Peter 

Pan; a eliminação da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a egomania; a apriorismomania; a fracassomania; a megalomania; a mito-

mania; a narcisomania; a mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito do momento ideal para iniciar a auto-

conscienciometria. 

Holotecologia: a invexoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Conscienciometrologia; a Invexometrologia; 

a Holomaturologia; a Despertologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciolo-

gia; a Voliciologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversora autoconscienciômetra. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissi-

vista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciô-

metra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o inversor veterano; 

o invexólogo; o invexômetra; o tenepessista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; 

o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a inversora veterana; 

a invexóloga; a invexômetra; a tenepessista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo 

sapiens reflexivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens activus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio invéxis-Conscienciometria básico = a vivência aquisitiva do in-

versor jejuno utilizando a Autoconscienciometria na fase preparatória da proéxis; binômio invé-

xis-Conscienciometria avançado = a vivência distributiva do inversor veterano utilizando a Auto-

conscienciometria na fase executiva da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da Conscienciometria; a cultura da 

maturidade juvenil; a cultura intermissivista. 

 

Estrategiologia. Sob a ótica da Priorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

possíveis estratégias pessoais úteis na vivência do binômio invéxis-Conscienciometria: 

01.  Aprofundamento. Responder páginas específicas do Conscienciograma aprofun-

dando a compreensão de trafares e / ou trafais identificados. 

02.  Associação. Vincular a aplicação da técnica da autorreflexão de 5 horas a determi-

nada sessão do Conscienciograma. 

03.  Imersão. Dedicar semana inteira para responder ao Conscienciograma. 

04.  Megaexposição. Participar do curso Conscin-Cobaia Voluntária.  

05.  Otimização. Responder alguma página do livro por dia, diariamente, em ambiente 

doméstico otimizado.  

06.  Pré-tenepes. Responder, diariamente, algumas questões antes da prática da tenepes. 

07.  Recin. Aprender o manuseio da Autoconscienciometria no curso Recin I da CONS-

CIUS para iniciantes. 

08.  Repetição. Preencher o gráfico autoconscienciométrico algumas vezes ao longo do 

ano. 

09.  Serenarium. Priorizar as respostas ao Conscienciograma durante o experimento no 

laboratório Serenarium.  

10.  Troca. Compartilhar experiências entre veteranos na condição de conscin-cobaia se-

manal no curso Recin II da CONSCIUS. 

 

Resultadologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, na ordem alfabética, 10 resultados 

homeostáticos passíveis de advir da vivência lúcida do binômio invéxis-Conscienciometria: 

01.  Acessibilidade: espaço mental para insights e acessibilidade da equipex consigo. 

02.  Atualização: manutenção de autoimagem condizente com momento evolutivo atual. 

03.  Autorresponsabilidade: assunção da autorresponsabilidade proexológica. 

04.  Equilíbrio: desnudamento da realidade consciencial em processo de autexposição 

homeostática. 

05.  Recins: certeza íntima da necessidade de recins rompendo conexões com grupos do 

passado. 

06.  Reconhecimento: identificação de afinidades do passado anacrônicas. 

07.  Retribuição: qualificação da retribuição proexológica advindas da invexibilidade 

pessoal. 

08.  Trafalologia: percepção do impacto multidimensional de trafais negligenciados. 

09.  Trafarologia: autoconscientização de trafares sem espaço para autovitimização. 

10.  Traforologia: assunção de autotrafores ociosos ou minimizados anticosmoetica-

mente. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o binômio invéxis-Conscienciometria, indicados para 

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

interessados: 

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

04.  Conscienciômetra:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Desassediometria:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

07.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

09.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro.  

10.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

11.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico.  

 

VIVENCIAR  O  BINÔMIO  INVÉXIS-CONSCIENCIOMETRIA  

UTILIZANDO  AUTOCRÍTICA  MÁXIMA,  COSMOETICAMENTE  

ORIENTADA,  É  CONDIÇÃO  PRIORITÁRIA  AO  INVERSOR,  
OU  INVERSORA,  RUMO  AOS  ÊXITOS  DO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez autorreflexões a partir da aplicação do 

Conscienciograma? Na condição de inversor ou reciclante? 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Costa, João Paulo; Rossa, Dayane; Manual da Conscin-Cobaia; pref. João Aurélio Bonassi; revisores 

Roberto Otuzi; Helena Alves Araújo; & Erotides Louly; 200 p.; 5 seções; 26 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 69 enus.;  

2 fotos; 2 gráfs.; 3 ilus.; 2 minicurrículos; 4 tabs.; 20 websites; glos. 183 termos; 45 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, página 82. 

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

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 
155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-

nas 189 e 190. 

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 

60 e 61. 

4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009, página 54. 
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 689 a 715. 

 

V. T. R. 
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B I N Ô M I O    I N V É X I S -C O N S C I E N C I O T E R A P I A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio invéxis-Consciencioterapia é a condição de a conscin, homem 

ou mulher, intermissivista, praticante da técnica da invéxis, usufruir do auxílio heteroconsciencio-

terápico visando qualificar a consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo inversão provém do idioma Latim, 

inversio, ―inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria‖, de invertere, ―virar; 

voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar‖. Apareceu igualmente no 

Século XIX. A palavra existencial deriva também do idioma Latim, existentialis, ―existencial‖, de 

existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência re-

al‖. Surgiu no mesmo Século XIX. O termo 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. O vocábulo 

terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma Latim Científico, therapia, e este 

do idioma Grego, therapeía, ―cuidado; atendimento; tratamento de doentes‖. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Binômio invéxis-heteroconsciencioterapia. 2.  Interrelação invéxis- 

-Consciencioterapia.  

Neologia. As 3 expressões compostas binômio invéxis-Consciencioterapia, binômio in-

véxis-Consciencioterapia básico e binômio Invéxis-Consciencioterapia avançado são neologis-

mos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio recéxis-Consciencioterapia. 2.  Binômio autoomissão defi-

citária–autonegligência. 

Estrangeirismologia: o upgrade técnico evolutivo; o internal locus of control. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção da responsabilidade autoproexológica.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; a pensenidade com padrão de 

maturidade precoce; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a inversão existencial; o aproveitamento útil da Consciencioterapia pelo in-

versor; a inteligência evolutiva (IE) aplicada à prática do binômio invéxis-Consciencioterapia; 

a oportunidade de aceleração e / ou consecução da proéxis do inversor; o uso de ferramenta técni-

ca para auxiliar no maxiplanejamento invexológico; os pontos cegos revelados; a maturidade na-

tecipada com auxílio da Consciencioterapia; a superação das criancices; a evitação dos talentos 

desperdiçados; a evitação do porão consciencial na adultidade; o antidiscernimento superado;  

o receio da impactoterapia sobrepujado; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) influindo na catálise 

evolutiva; os atendimentos consciencioterápicos; o autodesnudamento consciencial; a compreen-

são do momento evolutivo pessoal e grupal; as autoimpactoterapias permanentes a partir da práti-

ca consciencioterápica; a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) contribuindo 

na autossuperação do porão consciencial; a maturidade antecipada no voluntariado teático da As-

sociação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a autopriorização; a autodesprio-

rização; a autocura; o restabelecimento da homeostase pessoal; o combate às causas dos proble-
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mas pessoais; as prioridades evolutivas; a consecução pessoal da proéxis; as reconciliações gru-

pocármicas; a transparência na autexemplificação evolutiva; a responsabilidade pessoal perante  

a proéxis; a profilaxia dos acidentes de percurso; a profilaxia dos desvios de proéxis; a promoção 

rumo ao compléxis; a remissão de conflitos íntimos; o reconhecimento do público alvo da proéxis 

pessoal; a assunção de trafores; o aumento da autopercepção enquanto consciência; a constituição 

de dupla evolutiva; os feedbacks técnicos dos consciencioterapeutas; o máximo proveito evoluti-

vo oportunizado pelo binômio invéxis-Consciencioterapia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a percepção da re-

percussão multidimensional e seriexológica da própria recin; a sintonia refinada e ininterrupta 

com a paraprocedência pessoal quando evolutivamente sadia; as rememorações do Curso Inter-

missivo (CI); as extrapolações parapsíquicas; a conexão com o amparo extrafísico de função; os 

paraatendimentos consciencioterápicos promovendo autorreconciliações; as autocompensações 

bioenergéticas; a intervenção cirúrgica dos paraconsciencioterapeutas; a soltura energossomática; 

o autodomínio bioenergético; a recuperação de cons; a assunção da paraliderança interassisten-

cial; o encaminhamento de consciexes; a descablagem de conexões extrafísicas patológicas; a pa-

radecisão de iniciar a tarefa energética pessoal (tenepes) a partir do reconhecimento do Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo inversor-consciencio-

terapeuta. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP) do praticante da invéxis;  

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da afinidade consciencial en-

tre evoluciente e consciencioterapeuta. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando a consecução da proéxis 

do inversor existencial; o código de valores pessoais do inversor existencial. 

Teoriologia: a teoria do inversor cosmoético autoconsciente das autorresponsabilidades 

perante a evolução pessoal e grupal; a teoria do descarte do imprestável advinda da autossupe-

ração do porão consciencial do inversor. 

Tecnologia: a técnica da invéxis auxiliando na postura de abertismo do inversor para 

recins durante a Consciencioterapia; as técnicas das etapas da autoconsciencioterapia; a técnica 

da projecioterapia; a técnica do circuito transtorácico; a técnica do arco voltaico. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na Associação Internacional de In-

versão Existencial; o voluntariado conscienciológico na Organização Internacional de Consci-

encioterapia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Conscienciote-

rapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos esclarecedores advindos da heterajuda para otimização da vida 

intrafísica; o efeito profilático contra mata-burros da invéxis a partir da ampliação da lucidez;  

o efeito da Autoconsciencioterapia sobre o maxiplanjemaneto pessoal do inversor. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos atendimentos conscienciote-

rápicos; as neossinapses derivadas das paraneossinapses evolutivas; os autesforços na conquista 

das neossinapses magnas; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio durante os 

atendimentos consciencioterápicos; a recaptura das paraneossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo meta-conquista; o ci-

clo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o potencial para reciclar mantido 

durante todo o ciclo etário humano. 
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Binomiologia: o binômio invéxis-Consciencioterapia; o binômio autesforço-autossupe-

ração. 

Interaciologia: a interação idade física–maturidade; a interação autopesquisa constan-

te–autorrenovação infindável; a interação Curso Intermissivo–programação existencial. 

Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o cres-

cendo das autossuperações; o crescendo completismo diário–completismo existencial (complé-

xis). 

Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão; o trinômio prioridade-de-

safio-autossuperação; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo dentro do maxiplaneja-

mento invexológico.  

Polinomiologia: o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-au-

tenfrentamento-autossuperação aplicados pelo inversor-evoluciente; o polinômio autevolutivo 

transições-crises-gargalos-neopatamares. 

Antagonismologia: o antagonismo jovem reciclante / jovem inversor; o antagonismo 

saúde / doença; o antagonismo profilaxia / terapia; o antagonismo espectador da vida / protago-

nista da vida.   

Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo surpreendente 

do adolescente equilibrado; o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperien-

te reeducando o adulto veterano intermissivista.  

Politicologia: a invexocracia; a consciencioterapeuticocracia; a assistenciocracia; a cos-

moeticocracia; a discernimentocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a lu-

cidocracia; a evoluciocracia.  

Legislogia: o resultado da lei do maior esforço praticada pelo inversor-evoluciente. 

Filiologia: a invexofilia; a consciencioterapeuticofilia; a assistenciofilia; a recinofilia;  

a priorofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a terapeuticofobia; a assistenciofobia; a recinofobia; a prioro-

fobia; a autopesquisofobia; a eliminação das fobias através da Consciencioterapia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da sín-

drome do canguru; a superação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome do infan-

tilismo; a superação da síndrome da mediocrização; a superação da síndrome de Peter Pan; a su-

peração da síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a egomania; a apriorismomania; a fracassomania; a megalomania; a narci-

somania; a mitomania; a mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito do momento ideal para iniciar os atendi-

mentos consciencioterápicos; a mitoclastia por meio do aprofundamento consciencial vivenciado 

pelo inversor-evoluciente nos atendimentos consciencioterápicos. 

Holotecologia: a invexoteca; a consciencioterapeuticoteca; a nosoteca; a interassisten-

cioteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a maturoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Consciencioterapia; a Invexometrologia; a Intrafi-

sicologia; a Despertologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Neofiliologia; a Reci-

nologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor veterano; o invexólogo; o inve-
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xômetra; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a amparadora 

intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convi-

vióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora veterana; a invexóloga; a invexô-

metra; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetólo-

ga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens cons-

cientiometricus; o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio invéxis-Consciencioterapia básico = o auxílio técnico favore-

cendo o vislumbre dos mecanismos pessoais de funcionamento antiproexológicos do inversor- 

-evoluciente; binômio invéxis-Consciencioterapia avançado = o auxílio técnico favorecendo o au-

tenfrentamento e superação dos traços pessoais atuantes nos mecanismos antiproexológicos do in-

versor-evoluciente, com efetiva qualificação. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da Consciencioterapia; a cultura da ma-

turidade juvenil; a cultura intermissivista. 

 

Dificultadores. Colocar-se na condição de inversor-evoluciente requer coragem de au-

tenfrentar-se. Eis, em ordem alfabética, 10 dificultadores para tal condição: 

01.  Autengano. A ilusão de ter muito tempo pela frente para se qualificar, devido  

à condição de o praticante da invéxis ser jovem. 

02.  Banalização. O ato de banalizar os autodiagnósticos já feitos a partir de reflexões 

profundas, pregressas, em cursos, dinâmicas parapsíquicas e / ou laboratórios conscienciológicos. 

03.  Criticidade. A baixa autocrítica gerando percepção distorcida das manifestações 

conscienciais, levando à falsa certeza de não precisar de recins e nem de heterajuda a exemplo da 

Consciencioterapia. 

04.  Indefinição. A possibilidade de colocar a condição pessoal de inversor ou inversora 

em xeque na Consciencioterapia. 

05.  Medo. O receio de se expor aos consciencioterapeutas e ser julgado em relação às 

dificuldades pessoais. 

06.  Mito. A ilusão em relação aos atendimentos consciencioterápicos serem para quem 

está muito doente ou em intensa crise existencial. 

07.  Orgulho. A fuga dos atendimentos consciencioterápicos em função do orgulho, pois 

estaria assim atestando incompetência pessoal. 

08.  Procrastinação. A procrastinação para iniciar atendimentos consciencioterápicos 

mesmo percebendo a necessidade de recins imediatas. 

09.  Pusilanimidade. O pensamento de não investir na Consciencioterapia, alegando  

a possibilidade de levantar poeira demais e supor não dar conta.  

10.  Subestimação. O fato de não valorizar os trafores dos consciencioterapeutas, além 

de subestimar o amparo extrafísico de função singular da Consciencioterapia. 

 

Efeitos. Considerando a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 10 efeitos 

práticos, positivos, da condição do inversor-evoluciente na Consciencioterapia: 
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01.  Autidentificação. Identificar travão em relação à assunção de prioridades evoluti-

vas, por exemplo, a tenepes e a autodesperticidade.  

02.  Desempenho. Qualificar-se para melhorar o desempenho interassistencial já em an-

damento. 

03.  Disciplina. Implantar hábitos sadios e rotinas úteis com disciplina e aumento da lu-

cidez sobre prioridades pessoais. 

04.  Equipex. Reaproximar-se do holopensene do Curso Intermissivo, facilitando acesso 

à equipex. 

05.  Multidimensionalidade. Buscar a expansão consciencial através do desenvolvimen-

to da autoconscientização multidimensional (AM), do parapsiquismo lúcido e cosmoético, com 

intenção de qualificar a consecução da proéxis. 

06.  Posicionamento. Identificar valores pessoais para posicionar-se profissionalmente,  

visando chegar ao completismo existencial (compléxis). 

07.  Reciclagem. Decidir sobre as melhores ações a priorizar, visando reciclagem pro-

funda ou virada de mesa evolutiva. 

08.  Resolutividade. Sanar mágoas, inibidoras da afetividade sadia, permitindo maior li-

berdade de atuação.  

09.  Sexualidade. Equilibrar a manifestação afetivo-sexual a partir do aumento da auto-

maturidade e homeostasia holossomática. 

10.  Voluntariado. Compreender a seriedade do comprometimento com o trabalho vo-

luntário cosmoético sem nenhum tipo de sofrimento ou canga, levando de eito as demais áreas da 

vida intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o binômio invéxis-Consciencioterapia, indicados para 

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

interessados: 

01.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autoconflito  invexológico:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático.  

05.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

06.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

08.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

10.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

11.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico.  

 

A  VIVÊNCIA  DO  BINÔMIO  INVÉXIS-CONSCIENCIOTERAPIA 

POSSIBILITA  AO  INVERSOR,  OU  INVERSORA,  PROFUNDO  

DESNUDAMENTO  DA  PRÓPRIA  REALIDADE  CONSCIENCIAL  

E  A  OTIMIZAÇÃO  NA  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o auxílio técnico da Conscienciote-

rapia? Na condição de inversor ou reciclante? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2.  Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 
Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 

refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28. 
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V. T. R. 
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B I N O M I O L O G I A    H O L O C Á R M I C A  
( H O L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Binomiologia Holocármica é a Ciência dedicada aos estudos sistemáti-

cos das bissociações conceituais inerentes à lei evolutiva de causação cosmoética capaz de expan-

dir a abordagem, compreensão e cosmovisão sobre as causas e consequências da pluriexistenci-

alidade consciencial (Seriexologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bin mio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, ―do-

is‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; preno-

me; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema‖. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média. O segundo elemento de compo-

sição holo procede 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.  Binomiologia Holocarmológica. 2.  Binomiologia Evolutiva. 3.  Ci-

ência das bissociações holocármicas. 

Neologia. As 4 expressões compostas Binomiologia Holocármica, Binomiologia Holo-

cármica Individual, Binomiologia Holocármica Grupal e Binomiologia Holocármica Coletiva 

são neologismos técnicos da Holocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Trinomiologia Holocármica. 2.  Binomiologia egocarmológica.  

3.  Binomiologia antievolutiva. 4.  Antagonismologia Patológica. 

Estrangeirismologia: o upgrade mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à compreensibilidade da Evoluciologia. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Binomiologia é  eção, variável ou eventual, 

componente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Analiticologia; o holopensene pessoal da Late-

ropensenologia; 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 holomnemo-

pensenidade; a holopensenofilia pessoal; a Automaterpensenologia evidenciando a holocarmali-

dade pessoal; o holopensene da Paracosmovisiologia; o holopensene da Paradireitologia. 

 

Fatologia: a associação de ideias evolutivas expandindo a cosmovisão pessoal e grupal; 

a variável conscienciológica aplicada; os conceitos coexistentes resultando em neoideias acerca 

do processo holocármico; as díades técnicas; as dualidades conceituais aproximadas; os construc-

tos pareados; as meganálises conjuntas; as palavras representando as realidades; o significado das 

palavras de acordo com o contexto; o significante das palavras; as definições; os antônimos; os si-

nônimos; os termos afins; os biografemas; os grafemas; os fonemas; os lexemas; as rimas; os 

substantivos coletivos; as pluralidades; a multidiversidade; os analogismos; as metáforas; os sim-

bolismos; a polissemia; o poliglotismo; os prefixos; os sufixos; as neoideias; os engramas analó-

gicos; a interatividade ideativa; a interfusão ideativa; a interseção ideativa; a interconexão ideati-

va; a intercoesão ideativa; a interpolação ideativa; a somatória ideativa; a sinergia ideativa;  

o dicionário cerebral analógico; a neurolexicalidade interassistencial; a mentalsomaticidade a fa-

vor da compreensão da espiral evolutiva; o cosmograma; o conscienciograma; o evoluciograma;  

a ampliação consciente da mundividência pessoal (Cosmovisiologia); a polivalência mentalsomá-
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tica; as neoverpons; o neologismo; o confor das neoideias; as consequências cármicas de certas 

palavras; a interrelação constante de tudo com tudo o tempo todo (Tudologia); as tentativas lúci-

das para se compreender a Evoluciologia na prática. 

 

Parafatologia: a autopesquisa quanto aos erros e acertos ao longo da seriéxis a partir da 

bissociação de ideias; a análise da conta-corrente holocármica das conscins; o prontuário seriexo-

lógico das conscins; o boletim de ocorrências (BO) holobiográficas das conscins; a Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP) sob o enfoque holorressomático; os parassinais e parassintomas holocármi-

cos; a Parassemiologia Evolutiva; a interconectividade multidimensional global; o fluxo cósmico 

regendo as parafinidades interconscienciais; as camadas de compreensão das parassincronici-

dades; os truísmos seriexológicos desconcertantes; o paracérebro receptivo; o paraconceptáculo 

holossomático; as achegas mentaissomáticas providenciais; a inspiração extrafísica de ideias por 

atacado; a equipex especializada em Holocarmologia; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático possibilitando neoabordagens mentaissomáticas; a sinalética energética de base inte-

lectual; a parapsicoteca evidenciando a holocarmalidade na prática; a Central Extrafísica da Ver-

dade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo polineuroléxico-paraengramas-retrocognições; o siner-

gismo Cosmoeticologia-Paradireitologia-Seriexologia; o sinergismo Holociclo-CEV; o siner-

gismo holomemória-Paragenética; o sinergismo conteúdo ideativo–forma de expressão ideativa; 

o sinergismo lucidez retrocognitiva–inteligência proexológica; o sinergismo ideia-intenção. 

Principiologia: o princípio holocármico da restauração evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do ACEPIPE. 

Tecnologia: a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Efeitologia: o efeito holocármico dos autopensenes. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela associação ideativa. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo interprisão-vitimi-

zação-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo holorressomático; o ciclo antepassado 

de si mesmo–personalidade consecutiva–autorrevezador multiexistencial. 

Enumerologia: a associação ideativa; a bissociação ideativa; a trissociação ideativa;  

a polissociação ideativa; a parassociação ideativa; a omniassociação ideativa; a megassociação 

ideativa. 

Interaciologia: a interação consciência-ideia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo consréu-Serenão. 

Trinomiologia: o trinômio ego-grupo-coletividade. 

Polinomiologia: o polinômio paracérebro-paraconstructo-constructo-cérebro. 

Antagonismologia: o antagonismo arte / Orismologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de muitas conscins estarem pagando débitos holocármicos 

sem autoconsciência de tal fato. 

Politicologia: a seriexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a sofrocracia; a ma-

xiproexocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação; a lei do retorno; a lei de causação cosmoé-

tica; a lei cosmoética de economia de males; a lei cósmica da atração dos afins. 

Filiologia: a seriexofilia; a historiofilia; a cognofilia; a parapercepciofilia; a conviviofi-

lia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a seriexofobia. 

Mitologia: o mito de Sísifo. 

Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca; a so-

cioteca; a cronoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Binomiologia Holocármica; a Holocarmologia; a Lexicologia;  

a Conformaticologia; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holobiografologia; 

a Holomemoriologia; a Retrocogniciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; o ser desperto; o ser interassistencial; os elders 

evolutivos. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o guia amaurótico;  

o satélite de assediador; o megassediador; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;  

o evoluciólogo; o parageneticista; o paradireitólogo; o seriexólogo; o seriexômetra; o holobió-

grafo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a guia amaurótica;  

a satélite de assediador; a megassediador; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a evolucióloga; a parageneticista; a paradireitóloga; a seriexóloga; a seriexômetra; a holobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holocarmicus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo 

sapiens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

cognitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapi-

ens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Binomiologia Holocármica individual = a condição do binômio egocar-

ma-autoproéxis; Binomiologia Holocármica grupal = a condição do binômio grupocarma-maxi-

proéxis; Binomiologia Holocármica coletiva = a condição do binômio policarma-reurbex. 

 

Culturologia: a cultura da parapercuciência. 

 

Paradoxo. Segundo a Holocarmologia, as aparências enganam. Ressomar significa igua-

lar, temporiamente, consciências de níveis evolutivos diferentes. Todos portam somas, porém di-

ferem entre si em termos de temperamento, holobiografia e saldo da FEP. Do mesmo modo, ten-

do-se em vista a Lexicologia, palavras assemelhadas (homonímia) podem ter significados díspa-

res, contraditórios ou antípodas. 

Tipologia. Sob a ótica da Binomiologia, eis, por exemplo, 100 bissociações ideativas 

pertencentes ao universo de pesquisas da Holocarmologia, aqui listadas alfabeticamente na forma 

de binômios cuja análise acurada permite ampliar a compreensão e cosmovisão sobre o tema: 

01. Binômio ação-reação. 

02. Binômio afirmação-renegação. 

03. Binômio agravante-atenuante. 

04. Binômio algoz-vítima. 

05. Binômio amizades-paraparentela. 

06. Binômio amor-ódio. 

07. Binômio animismo-parapsiquismo. 

08. Binômio apogeu-pó. 

09. Binômio aporte-retribuição. 

10. Binômio aqui-acolá. 

11. Binômio assistente-assistido. 

12. Binômio atração-repulsa. 

13. Binômio autocrítica-heteroperdão. 
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14. Binômio autopensene-holopensene. 

15. Binômio bate-rebate. 

16. Binômio causa-efeito. 

17. Binômio causalidade-casualidade. 

18. Binômio centrifugação-centripetação. 

19. Binômio cérebro-cerebelo. 

20. Binômio comodidade-comorbidade. 

21. Binômio conflito-concórdia. 

22. Binômio consciência-holossoma. 

23. Binômio conspiração-piração. 

24. Binômio contenda-emenda. 

25. Binômio corredor-dédalo. 

26. Binômio cosmanálise-cosmossíntese. 

27. Binômio crédito-débito. 

28. Binômio criminoso-cúmplice. 

29. Binômio cronêmica-proxêmica. 

30. Binômio custos-benefícios. 

31. Binômio dano-reparação. 

32. Binômio degradação-reurbanização. 

33. Binômio denúncia-renúncia. 

34. Binômio dessoma-ressoma. 

35. Binômio diáspora-reagrupamento. 

36. Binômio direito-dever. 

37. Binômio economia de males–economia de bens. 

38. Binômio egocarma-policarma. 

39. Binômio energia-consciência. 

40. Binômio entropia-harmonia. 

41. Binômio equipin-comunex. 

42. Binômio erro pessoal–acerto grupocármico. 

43. Binômio especialismo-generalismo. 

44. Binômio exigências-concessões. 

45. Binômio expiação-libertação. 

46. Binômio fama-cama. 

47. Binômio fluxo-refluxo. 

48. Binômio forma-conteúdo. 

49. Binômio fúria-penúria. 

50. Binômio fusão-confusão. 

51. Binômio Genética-Paragenética. 

52. Binômio gessom-gescon. 

53. Binômio golpe-contragolpe. 

54. Binômio histrionismo-ostracismo. 

55. Binômio holomemória-holobiografia. 

56. Binômio Holoteca-parapsicoteca. 

57. Binômio homopensene-contrapensene. 

58. Binômio hoploteca-Holoteca. 

59. Binômio interprisão-desamarração. 

60. Binômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade. 

61. Binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

62. Binômio invéxis-Serenão. 

63. Binômio livre arbítrio–determinismo. 

64. Binômio luxo-lixo. 

65. Binômio mando-desmando. 

66. Binômio marcha-contramarcha. 
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67. Binômio megafenômeno-maxidiscrição. 

68. Binômio memória–Para-História. 

69. Binômio microcosmo-macrocosmo. 

70. Binômio minipeça-maximecanismo. 

71. Binômio morde-assopra. 

72. Binômio parajurisprudência-reurbex. 

73. Binômio pararrecalcitrância-transmigrex. 

74. Binômio passo-descompasso. 

75. Binômio pensenização-evocação. 

76. Binômio protagonismo-infiltração. 

77. Binômio punição-reeducação. 

78. Binômio recomposição-libertação. 

79. Binômio reflexo-reflexão. 

80. Binômio reinado-reparo. 

81. Binômio retrocognição-autorrevezamento. 

82. Binômio retrovida crítica–autoproéxis atual. 

83. Binômio reverberação-ricochete. 

84. Binômio revertério-retorno. 

85. Binômio ser-estar. 

86. Binômio simpatia-antipatia. 

87. Binômio sincronicidade-simulcognição. 

88. Binômio sístole-diástole. 

89. Binômio tempo-espaço. 

90. Binômio texto-contexto. 

91. Binômio tom-sobretom. 

92. Binômio toma lá–dá cá. 

93. Binômio trafar-trafor. 

94. Binômio trama-trauma. 

95. Binômio umbigo-Cosmos. 

96. Binômio união-partilha. 

97. Binômio vandalismo-vanguardismo. 

98. Binômio varejismo-atacadismo. 

99. Binômio vírus-CL. 

100. Binômio yin-yang. 

 

Confor. Atinente à Conformática, nas abordagens lexicais, conscienciais e holocármi-

cas, o mais inteligente é sempre ater-se aos detalhes, sabendo discernir as pequenas nuanças exis-

tentes entre realidades próximas, porém diferentes. De maneira ideal, a forma (palavra) deve po-

tencializar a mensagem embutida no conteúdo (ideia). Autodiscernimento: real poder. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Binomiologia 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.  Associação  didática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Binômio  contraponteado:  Binomiologia;  Neutro. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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08.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

09.  FEP  do  intermissivista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Realidade  autológica:  Conformaticologia;  Neutro. 

14.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

15.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  HOLOCARMOLOGIA,  CIÊNCIA  COMPLEXA  E  PRIORITÁ-
RIA,  PODE  SER  MELHOR  COMPREENDIDA  COM  A  ANA-

TOMIZAÇÃO  DAS  CAUSAS,  EFEITOS  E  CARACTERÍSTICAS  

CONTIDOS  E  EXPRESSOS  PELA  BISSOCIAÇÃO  IDEATIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre os detalhes intra e extrafísicos 

da lei de causa e efeito holocármica? Enxerga benefícios pesquisísticos na técnica da bissociação 

ideativa proposta pela Binomiologia? 

 

P. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4943 

B I N Ô M I O    M E M Ó R I A - H I S T Ó R I A  
( H O L O M N E M O N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio memória-História é a associação do conjunto de lembranças ou re-

cordações observadas e / ou vivenciadas pelo indivíduo ou pela coletividade, relativas aos fatos  

e parafatos, acontecimentos e paracontecimentos, ao ato de registrar com a intenção lúcida de legar 

material histórico às futuras gerações. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio provém do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Apareceu no Século XIX. O vocábulo memória provém do mesmo idioma Latim, memoria, 

―memória; recordação; lembrança; reminiscência; tradição; história; narrativa‖, de memor, ―quem se 

lembra, se recorda‖. Surgiu no Século XIII. A palavra história deriva também do idioma Latim, his-

toria, ―História; a História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula‖, e este do idioma 

Grego, historia, ―História; pesquisa; informação; relato‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Díade mnemônica–História. 2.  Binômio memória–registro do passado. 

Eufemismologia. A expressão a árvore da memória e a casca da História revelando  

a impossibilidade de a História registrar a totalidade da memória. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio elencológico memória-História, binômio 

institucional memória-História, binômio gesconográfico memória-História e binômio científico me-

mória-História são neologismos técnicos da Holomnemonicologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio desmemória–desaparição historiográfica. 2.  Binômio des-

memória–ausência histórica. 

Estrangeirismologia: o déficit de registros; o leitmotiv indicando a parcialidade da pes-

quisa histórica; o damnatio memoriae inexistente na Para-História; o Ubuntu mnemônico benefi-

ciando o registro da história coletiva; a compilação do Festschrift; os backups dos arquivos men-

tais qual salvaguarda mnemônica; os topoi da História; os instrumentos de base do laissez-faire 

histórico; o élan na consulta aos objetos de memória. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à relevância do registro histórico. 

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

to histórico liberta. Mnemografia: herança consolidada. 

Citaciologia: – Quanto de história precisamos? (Yosef Yerushalmi, 1932–2009). A ne-

cessidade de memória não nasce do orgulho, mas da vergonha (Alexandre Pushkin, 1799–1837). 

A história é a reconstrução problemática e incompleta do que não é mais (Pierre Nora, 1931–). 

Proverbiologia. Sem memória, não há História. Não basta lembrar é preciso registrar. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “CI. – ―Qual o seu percentual mnemônico?‖ Esta é a pergunta inserida na primeira 

aula do Curso Intermissivo para a consciex”. 

2.  “Dados. A destruição de um banco de dados cosmoéticos, na esfera da História, se 

insere entre os piores vandalismos do Ser Humano”. 

3.  “Memória. Se não há memória, não tem gratidão”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da Holomnemonicologia; o holopensene pessoal da 

Historiografologia; o holopensene grupal da Holo-Historiografia; os grafopensenes; a grafopense-

nidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; o holopensene do dinamismo evolutivo; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopen-
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senes; a conviviopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; o holopensene da Para-História. 

 

Fatologia: o fato de nenhum documento se formar sem o atributo mnemônico e a cogni-

ção; a lembrança presentificando o passado; a rememoração conferindo existência à História;  

o inventário documental para os não presentes; o fato de tudo na História ser indeterminado, com 

exceção do acontecimento; os acontecimentos se distinguem na História pelo valor a eles atribuí-

do; o peso e a dimensão relativa dos acontecimentos; os limites do saber histórico; a ciência da 

memória; a disciplina do não esquecimento; a História qual refém da memória; o fato dilapidando 

a pseudomemória; o reconhecimento do passado incluindo a presença da ausência; a memória 

cosmoética lembrando o dever do perdão; o estudo histórico fazendo surgir neoquestões; a ausên-

cia de memória; os erros recorrentes; a repetição da História Pessoal; o dever de memória fazendo 

de cada qual historiador de si; o movimento histórico antecedendo o historiográfico; o evidente 

valor inestimável do cultivo holomnemônico; a atenção quanto à distorção mnemônica dos teste-

munhos históricos; a lucidez subtraindo as falsas memórias; a invenção do passado; o restabeleci-

mento da confiança na testemunha ocular; a possibilidade da veracidade no relato histórico; o va-

lor da dúvida; a incerteza segura; a memória delegando ao arquivo o registro da lembrança; a fa-

bricação de documentos; os cuidados com a História Oficial; a documentação evitando o declínio 

do conhecimento sobre o passado; a confrontação documental; a soma das memórias registrando 

o histórico grupal; o agrupamento das memórias gesconográficas; os conceitos tardios enunciando 

períodos passados; os neoconceitos revestindo o pretérito; os neovalores da atual existência; a re-

núncia da História ao saber absoluto; o trabalho interminável da História; a perpétua reescrita da 

História; a inevitabilidade de a verdade relativa de ponta ser superada; a memória grafada denun-

ciando as correlações entre os fatos e os parafatos; os lapsos de memória impedindo o registro das 

projeções; o fragmento histórico consciencial e das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) docu-

mentados nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desencriptação 

da paramnemônica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapsicoteca da Holo-Histó-

ria das consciências; o parassaber da consciência sobre si mesma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das memórias historiográficas; o sinergismo historió-

grafo-evoluciógrafo; o sinergismo detalhismo-cosmovisão; o sinergismo palavra impressa–histó-

ria registrada. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio “contra fatos não há argu-

mentos”; o princípio da equidade regulando o tráfego de diferentes memórias; o princípio de 

duplo pertencimento; o princípio do registro eterno das manifestações conscienciais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as ações a fim de pre-

dicamentar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a codigografia; o código de ética do historiador ali-

nhado ao trinômio não ocultar–não fantasiar–não deturpar os fatos. 

Teoriologia: a teoria da verdade relativa; a teoria da verdade relativa de ponta; a teoria 

de nenhum acontecimento ser insular; a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: as técnicas de leitura e registro; a técnica da pontoação; a técnica do cos-

mograma; a técnica do contraponto senso / contrassenso; a técnica da egobriografia proexológi-

ca comparada; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do EV. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) da Comuni-

dade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntáriado no projeto Holome-

mória da Conscienciologia; o paravoluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemonicologia; o labora-

tório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; 

o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Reeduca-
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ciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório consciencio-

lógico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Mnemos-

somatologistas; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometro-

logistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Co-

légio Invisível da Para-História. 

Efeitologia: o efeito do conhecimento; o efeito reverberante dos atos do passado; o efei-

to profilático das atitudes do presente; o efeito da análise documental; o efeito das reconcilia-

ções; o efeito da reescrita da História Pessoal; o efeito da reescrita da História Grupal. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses; a recuperação de sinapses. 

Ciclologia: o ciclo leitura produtiva–associação de ideias–registro eficaz; o ciclo análi-

se-síntese. 

Binomiologia: o binômio memória-História; o binômio Historiografia–Para-Historio-

grafia; o binômio fonte de produção–memória registrada; o binômio desreprimir-registrar; o bi-

nômio movimento historiográfico–reflexão histórica; o binômio memória registrada–documento 

histórico; o binômio patrimônio histórico-documental–fontes pesquisísticas; o binômio pluralida-

de de grupos–pluralidade de memórias; o binômio ausência de memória espontânea–necessidade 

de arquivos; o binômio documentos–lugares de memória. 

Interaciologia: a interação estafa intelectual–esquecimento; a interação desorganiza-

ção pessoal–banalização dos registros; a interação memória pessoal–cons magnos; a interação 

memória paracerebral–holomemória. 

Crescendologia: o crescendo esforço mental–cultivo da memória; o crescendo memó-

ria-holomemória. 

Trinomiologia: o trinômio fatos-provas-testemunhos; o trinômio tempo-memória-Histó-

ria; o trinômio documento-mensagem-interpretação; o trinômio ausência do passado–inquieta 

incerteza–escassez de referência; o trinômio rastro-documento-pergunta sustentando o tripé do 

conhecimento histórico; o trinômio forte bagagem mnemônica–deficiente bagagem escrita–fraca 

bagagem histórica; o trinômio memória-história-documento facultando o interesse pelo registro 

se tornar História. 

Polinomiologia: o polinômio memória-suspeita-indício-compreensão-interpretação-es-

crita-arquivamento; o polinômio história egocármica–história grupocármica–arquivo histórico 

coletivo–Holomemória da Conscienciologia; o polinômio das 5 utilidades da História testemu-

nha dos tempos–buscadora da verdade–vida da memória–indicadora da antiga forma de ser– 

–mestra e educadora da vida humana. 

Antagonismologia: o antagonismo fato / acontecimento; o antagonismo documento téc-

nico / memória de sobreviventes; o antagonismo memória autobiográfica / memória histórica;  

o antagonismo memória individual / memória coletiva; o antagonismo acontecimentos públicos  

/ vida cotidiana; o antagonismo desinteresse permanente nos resultados / interesse permanente 

nos resultados; o antagonismo fato-valor / fato-documento; o antagonismo história contínua da 

memória / memória descontinuada da história. 

Paradoxologia: o paradoxo de o documento histórico poder não ser fidedigno; o parado-

xo de o registro poder estar ameaçado pela ausência de ameaça; o paradoxo de a necessidade da 

história poder surgir pela ausência de memória; o paradoxo de a premência historiográfica surgir 

pela brecha entre o presente e o passado; o paradoxo de a distância exigir a reaproximação. 

Politicologia: a conscienciocracia; a paradireitocracia; a parapesquisocracia; a lucido-

cracia; a discernimentocracia no dever de registrar; a documentocracia na relevância dos regis-

tros históricos possibilitando a recuperação de cons; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço holomnemônico. 

Filiologia: a mnemofilia; a cronofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a historiofilia; a gra-

fofilia; a organizaciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a leiturofobia; a registrofobia; a recinofobia; a arquivofobia;  

a bibliofobia; a cogniciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 
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Mitologia: o mito de Clio, deusa mitológica da História, filha da memória e sobrinha do 

tempo; o mito de Mnemósine, deusa mitológica da memória; o mito de Cronos, deus mitológico 

do tempo; o mito da imparcialidade da História; o mito da memória de elefante; o mito de o his-

toriador ser apátrida; o mito do acaso. 

Holotecologia: a biblioteca; a Holoteca; a parapsicoteca; a holomnemoteca; a historiote-

ca; a retrocognoteca; a documentoteca; a inventarioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Historiologia; a Definologia; a Criterio-

logia; a Inventariologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Ortopensenologia; a Para-His-

toriologia; a Paracerebrologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex observadora; a conscin holomemorialista; a conscin lúcida;  

a conscin teática; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os teste-

munhos da História; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o geógrafo e historiador grego Heródoto de Halicarnasso (485–420 a.e.c.), 

considerado pai da História; o bardo; o desmemoriado; o esquecido; o censor; o precavido; o ar-

quivista; o autodecisor; o agente retrocognitor; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista;  

o memorialista; o intermissivista; o cognopolita; o amparador intrafísico; o compassageiro evolu-

tivo; o acoplamentista; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o escritor; o verbetógrafo; o tertuliano;  

o teletertuliano; o jornalista; os atores da História; o historiador; o historiógrafo; o homem de ci-

ência; o homem de ação. 

 

Femininologia: a desmemoriada; a esquecida; a censora; a precavida; a arquivista; a au-

todecisora; a agente retrocognitora; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a memoria-

lista; a intermissivista; a cognopolita; a amparadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a aco-

plamentista; a epicon lúcida; a evolucióloga; a escritora; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuli-

ana; a jornalista; as atrizes da História; a historiadora; a historiógrafa; a mulher de ciência; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens historiator; o Homo 

sapiens evocator; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio elencológico memória-História = a junção das lembranças ao 

registro quanto à formação do grupo de voluntários da Conscienciologia; binômio institucional 

memória-História = a junção das lembranças ao registro quanto à formação das ICs e / ou Orga-

nismos Conscienciocêntricos (OCs); binômio gesconográfico memória-História = a junção das 

lembranças ao registro quanto à bibliografia tarística; binômio científico memória-História = a jun-

ção das lembranças ao registro quanto ao estabelecimento gradativo das especialidades da Ciência 

Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura holomnemônica; a cultura historiográfica; a cultura da preocu-

pação historiográfica; a cultura da tradição escrita; a cultura da preservação; a cultura do quem 

guarda tem. 

 

Polaridade. No universo da Analiticologia, a História pode se tornar memória e a me-

mória pode se tornar História. Ambiguidade faz pensar. 
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Fato. Concernente à Historiografologia, o acervo é fundamental para o desenvolvimento 

da pesquisa. Sem memória não há retrocognição. Sem memória não há registro. Sem elementos 

documentais não há estudo da consciência. Fato é fato. 

Fragilidade. Sob o enfoque da Mnemossomatologia, a memória não é fixa e nem infalí-

vel. No decorrer de única vida ocorrem o esquecimento de fatos, acontecimentos e pessoas. As 

memórias antigas são revestidas com experiências novas. As falsas memórias são cultivadas ao 

modo de mecanismos de defesa do ego (MDE). As memórias interativas com os compassageiros 

evolutivos são reconfiguradas na aplicação do polinômio–entendimento–compreensão–holomatu-

ridade––reconciliações. Registrar é preciso. 

Memória. Conforme os princípios da Arquivologia, a preservação da memória docu-

mental é verdadeiro repositório para o trinômio banco de dados–conhecimento–alinhamento pro-

exológico. Documentos possibilitam confrontações. 

Conjuntura. Sob a análise da Historiologia, todo e qualquer fato e / ou acontecimento ga-

nham compreensão quando inseridos no próprio contexto, no entanto, são dependentes da memória, 

seja do atributo mnemônico, seja da prova documental. Contextos flexibilizam entendimentos. 

Lugar. Segundo a Proxemicologia, a consciência ao evocar lembranças pode buscar na 

memória física ou documental o espaço geográfico a fim de reconstituir cenas, cenários, situa-

ções, personagens com base em pontos de referências. Muitas vezes, são o start para retomada de 

vivências esquecidas. Lugares evocam sentimentos. 

Interassistência. Pertinente aos critérios da Citaciologia, os registros históricos viabili-

zam dar crédito a quem os tem. A assistência se faz no reconhecimento gratulatório da participa-

ção de cada qual na História Pessoal e / ou Grupal. Interassistência une consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio memória-História, indicados para a expansão 

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

01.  Análise  de  recorrência:  Pesquisologia;  Neutro. 

02.  Anuário  da  Conscienciologia:  Estatisticologia;  Homeostático. 

03.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

06.  Conscin  holomemorialista:  Holomnemonicologia;  Homeostático. 

07.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Faculdade  de  registrar:  Autodidaticologia;  Neutro. 

09.  Fonte  histórica:  Historiografologia;  Neutro. 

10.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

12.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  História-Conscienciologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  BINÔMIO  MEMÓRIA-HISTÓRIA  É  CAPAZ  DE  EXPOR   
O  TRAJETO  DA  EVOLUÇÃO  COTIDIANA,  REGISTRANDO  
AS  AÇÕES  CONSCIENCIAIS,  NA  TEÁTICA  COSMOÉTICA   
E  BASILAR  DA  INELUTÁVEL  PRODUÇÃO  DOCUMENTAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza o banco de dados cosmoéticos no regis-

tro da História Pessoal? Participa, interage e / ou integra a Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional contribuindo para a reescrita da História Grupal? Onde, e quando, pretende 

ancorar a própria memória documental? 
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Odisseia pela Liberdade na URSS (Ten Years after Ivan Denisovich); Coleção Veja; revisor Aparício Fernandes; trad. 

Luiz Corção; 240 p.; 30 caps.; Vol. 6; 7 ilus.; 1 microbiografia; 1 apêndice; 21 x 14 cm; br.; Artenova; São Cristóvão, RJ; 
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08.  Nora, Pierre; Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares (Les Lieux de Mémoire); trad. 

Yara Aun Khoury; Projeto História; N. 10; Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departa-

mento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; São Paulo, SP; Dezembro,1993; páginas 7 a 28. 
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br.; pocket; Fundação Getúlio Vargas (FGV); Rio de Janeiro, RJ; 2010; página 61. 

10.  Veyne, Paul; Como se escreve a História: Foucault revoluciona a História (Comment on Écrit l‟Histoire. 

Foucault Révolutionne l‟Histoire); et al.; revisores  Dourimar Nunes de Moura; et al.; trad. Alda Batar; 285 p.; 4ª Ed.; 

Universidade de Brasília; Brasília, DF; 1998; página 25. 
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12.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-
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N. M. 
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B I N Ô M I O    P A C I Ê N C I A - P E R S I S T Ê N C I A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio paciência-persistência é a capacidade, característica ou condi-

ção de a consciência conjugar, com determinação e acalmia íntima, a manutenção dos esforços 

pessoais constantes através do domínio volitivo da ansiedade e da automotivação para realização 

dos autenfrentamentos prioritários na sustentação do megafoco evolutivo pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; termo‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo paciência deriva igualmente  

do idioma Latim, patientia, ―capacidade de suportar, de resistir‖. Apareceu no Século XIV. A pa-

lavra persistir também procede do idioma Latim, persistere, ―persistir‖. Surgiu, no idioma Portu-

guês, em 1672. 

Sinonimologia: 1.  Binômio paciência-perseverança. 2.  Autobstinação paciente. 3.  Per-

severação tranquila. 4.  Tenacidade evolutiva. 5.  Pertinácia cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio paciência-persistência, binômio paciên-

cia-persistência primário e binômio paciência-persistência avançado são neologismos técnicos 

da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Binômio pressa-ansiedade. 02.  Dispersão consciencial. 03.  In-

constância evolutiva. 04.  Intempestividade. 05.  Binômio impulsividade-precipitação. 06.  Tei-

mosia antievolutiva. 07.  Insistência dolosa. 08.  Açodamento consciencial. 09.  Afobação. 10.  

Azáfama. 

Estrangeirismologia: o hard driving profile; o don‟t give up; o keep going e o keep on 

moving evolutivos; os puzzles como exercícios de paciência; o will power; a manutenção dos 

esforços pessoais ad astra per aspera; a evitação do workaholism; os outliers. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência dos autodesempenhos evolutivos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Sempre 

podemos mais. Paciência: acalmia madura. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares relativas ao tema: – Água mole em pedra 

dura tanto bate até que fura. Paciência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. 

Citaciologia: – ―A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em 

levantarmo-nos sempre depois de cada queda‖ (Confúcio, 551–479 a.e.c.). ―Nada é impossível 

para aquele que persiste‖ (Alexandre, o Grande, 356–323 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; o holopensene pessoal da paci-

ência mentalsomática; a retilinearidade autopensênica; a batopensenidade evolutiva; os repense-

nes lúcidos; os maturopensenes; a maturopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

enciclopensenes; a enciclopensenidade. 

 

Fatologia: a perseverança paciente; a vontade inquebrantável e granítica; o ato de suar 

sangue evolutivamente; a superdotação e a genialidade resultantes da motivação autodeterminada 

e do emprego das técnicas corretas; a busca pessoal constante pela vivência da Teaticologia Cos-

moética; a ansiedade sintomática da atual geração Y; a importância excessiva atribuída aos auto-

desempenhos geradora de preocupação e ansiedade; o assentamento da psicomotricidade derivada 

do subcerébro abdominal através da técnica da imobilidade física vígil (IFV); a autoplanificação 

proexológica convergente ao megafoco evolutivo pessoal; o monitoramento dos indicadores nu-

méricos do autodesempenho proexológico rumo à desperticidade; o autodiscernimento evitando  
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o dar murro em ponta de faca; o finca-pé e o remerrame evolutivo; o trabalho de formiguinha;  

a paciência fraterna nos trabalhos assistenciais, respeitando o tempo da recin alheia sem conivên-

cia; a paciência intelectual nas pesquisas de neoverpons; as etapas e técnicas necessárias para ela-

boração apropriada do neoverbete; a Irritaciolândia e Apressadolândia geradas no trânsito de veí-

culos automotores dos grandes centros urbanos; a prevenção quanto ao infarto de miocárdio e ao 

acidente vascular cerebral (AVC); a abolição do hábito negativo de querer tudo para ontem; a eli-

minação da afoiteza sutil na manifestação pessoal; a percepção da irritação como demonstração 

de burrice evolutiva; o ato de levar tudo de eito sem rebarbas energéticas; as férias merecidas  

e necessárias; o esforço quantitativo propiciador do salto qualitativo. 

 

Parafatologia: a aplicação das paratecnologias adequadas para desenvolvimento da pa-

raperceptibilidade, notadamente da autovivência do estado vibracional (EV), do mapeamento da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal e da lucidez rememorada das projeções conscientes 

(PCs); os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos atuando 

ao modo de aperitivos motivadores da aplicação pessoal no autodesenvolvimento da autoconsci-

entização multidimensional (AM); os traços conscienciais peculiares oriundos da paragenética 

modelada pelas vivências do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo persistência realizadora–paciência fortalecedora; o si-

nergismo tares-paciência; o sinergismo taquipsiquismo-paciência; o sinergismo vontade inque-

brantável–autesforço perseverante; o sinergismo rotinas úteis–hábitos sadios; o sinergismo tra-

fores-aportes-autesforços. 

Principiologia: o princípio de não persistência no erro identificado; o princípio do de-

vagar se vai ao longe; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência 

para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do isso tam-

bém passa; o princípio da vantagem cumulativa; o princípio do exemplarismo pessoal. 

Teoriologia: a teoria das 10 mil horas de dedicação para se atingir a maestria; a teoria 

como 1% e a vivência como 99% da realização evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil; a técnica das 50 vezes mais; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas; as técnicas da circularidade, da exaustividade e do detalhismo 

aplicadas conjuntamente nas pesquisas; a técnica de avaliação do sistema nervoso autônomo por 

meio do tremor da mão; a técnica do relaxamento muscular progressivo (RMP); a técnica do so-

brepairamento analítico; a técnica do autoconflitograma; a técnica do despertar antelucano para 

melhor aproveitamento do dia. 

Voluntariologia: o ―vamos em frente‖ aplicado aos desafios do voluntariado nas ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o labora-

tório radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégo Invisível da Ho-

lomaturologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciote-

rapia. 

Efeitologia: os efeitos heurísticos da paciência pesquisística; os efeitos do predomínio 

mentalsomático na manifestação pessoal; os efeitos evolutivos da aplicação correta e contínua 

das paratecnologias conscienciais; os efeitos desastrosos para a saúde humana dos estresses da 

vida moderna; os efeitos nocivos da raiva; os efeitos patológicos da pressa; os efeitos da anti-

conflituosidade na tomada de decisões. 

Neossinapsologia: o firmamento de neossinapses através da repetição paciente; as 

neossinapses derivadas do aproveitamento das oportunidades evolutivas. 

Ciclologia: o entendimento do ciclo existencial ressomático; a evitação dos ciclos car-

díacos acima de 100 batimentos; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio. 

Enumerologia: a paciência; a calma; a tranquilidade; a anticonflituosidade; a persistên-

cia; a obstinação; a autoortodeterminação. 
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Binomiologia: o binômio paciência-persistência; o binômio 1% de inspiração–99% de 

transpiração; o binômio expectativa-recompensa; o binômio empatia-paciência; o binômio auto-

paciência-autossapiência; o binômio persistência planejada–competência almejada. 

Interaciologia: a interação veterano paciente–calouro persistente; a interação paciên-

cia-eutimia; a interação paciência-decisão; a interação falta de paciência–excesso de controle. 

Crescendologia: o crescendo planejar-executar-manter-expandir. 

Trinomiologia: o trinômio paciência-persistência-excelência; o trinômio vontade-inten-

ção-autodeterminação; o trinômio paciência-equilíbrio-serenidade; o trinômio motivação-traba-

lho-lazer; o trinômio prepotência-perfeição-autocobrança; o trinômio parar-refletir-priorizar. 

Polinomiologia: o polinômio ocupação-pressa-cobrança-culpa-débito-ansiedade-autas-

sédio; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–paciência intercons-

ciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo automimeses evolutivas / automimeses dispensáveis; 

o antagonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo eustresse / estresse; o antagonismo 

paciência / ansiosismo; o antagonismo obstinação / obcecação; o antagonismo paciência ativa 

com a realidade / sujeição passiva à realidade; o antagonismo neuróglia / fibra muscular. 

Paradoxologia: o paradoxo de se manter a paciência perante o senso de urgência;  

o paradoxo de, em certas urgências, a melhor ação ser a paciência; o paradoxo da aparente per-

sistência poder ser teimosia; o paradoxo da consciência cheia de talento e vazia de persistência; 

o paradoxo do asno de Buridan e a eliminação do murismo consciencial. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a decidofilia. 

Fobiologia: a exitofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da disper-

são consciencial; a síndrome do perfeccionismo. 

Maniologia: a evitação da mania de atropelar as coisas; a abolição da mania das queixas 

e lamentações. 

Mitologia: o mito de toda calmaria parecer positiva; o mito do dom adquirido sem es-

forço; o mito da busca incessante pela perfeição. 

Holotecologia: a encicloteca; a biografoteca; a proexoteca; a holomaturoteca; a psicos-

somatoteca; a voluntarioteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; Autovoliciologia; a Priorologia; a Autodecido-

logia; a Habitologia; a Autodeterminologia; a Exaustivologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia; 

a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin autodeterminada; a conscin-diamante; a personalidade ja-

valínica; a personalidade fora-de-série. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o abridor de caminhos; o invencionista; o outlier. 

 

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 conscienciotera-

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a abridora de caminhos; a invencionista; a out-

lier. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paciens; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

autodidacta; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens despertus; 

o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio paciência-persistência primário = a autodeterminação do prin-

cipiante nas técnicas energéticas para instalação do EV 20 vezes ao dia; binômio paciência-per-

sistência avançado = a vontade firme e decidida objetivando a conquista da desperticidade atra-

vés da autoimunidade consciencial aos pertúrbios exteriores. 

 

Culturologia: a cultura do devagar e sempre; a cultura de dar tempo ao tempo; a pre-

ponderância da aplicação do binômio paciência-persistência na cultura asiática. 

 

Caracterologia. À luz da Biografologia, eis 6 personalidades exemplificadoras da apli-

cação permanente da paciência persistente, listadas em ordem cronológica: 

1.  Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): músico e compositor austríaco, conside-

rado prodígio musical por iniciar a compor aos 6 anos e tendo escrito a primeira obra-prima (Con-

certo nº 9, K271) aos 21 anos. 

2.  Abraham Lincoln (1809–1865): político estadunidense, derrotado em 8 campanhas 

eleitorais antes de se tornar presidente dos Estados Unidos da América em 1861. 

3.  Florence Nightingale (1820–1910): enfermeira britânica, fundadora da Enfermagem 

Moderna e pioneira na utilização de gráficos setoriais para análise de questões sociais. 

4.  Thomas Edison (1847–1931): inventor e empresário estadunidense, criador da lâm-

pada elétrica incandescente, do fonógrafo, do cinetógrafo e de outras 2.329 patentes de inventos. 

5.  Helen Keller (1880–1968): escritora e filósofa estadunidense, autora de 9 livros sen-

do cega e surda desde tenra idade. 

6.  Aung Suu Kyi (1945–): ativista e líder política birmanesa, Prêmio Nobel da Paz em 

1991 e símbolo de resistência pacífica para conquista da democracia no país de origem. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio paciência-persistência, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02. Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03. Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

04. Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

05. Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Egocentrismo  ansioso:  Egologia;  Nosográfico. 

07. Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08. Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 
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09. Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10. Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11. Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

12. Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13. Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14. Rigorosidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15. Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  ATUAL  ERA  DE  ACELERAÇÃO  DA  HISTÓRIA  HUMANA  

PROPORCIONA  INÚMERAS  OPORTUNIDADES  EVOLUTIVAS. 
CABE  À  CONSCIN  A  OBTENÇÃO  DA  AUTO-HOLOMATURI-
DADE  PELO  MACROEMPENHO  EUTÍMICO  NO  MEGAFOCO. 

 

Questionologia. Qual nível de maturidade na aplicação do binômio paciência-persistên-

cia é apresentado por você, leitor ou leitora, em escala simples de 1 a 5, ao analisar os autodesem-

penhos? Mantém automotivação linear ao encarar os desafios do megafoco evolutivo ou ainda se 

dispersa em meio a lamentos, queixumes e exasperações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  De Santi, Alexandre; Quando a Ansiedade é sua Amiga; Reportagem; Galileu; Revista; N. 248; 8 ilus.;  

1 teste; Rio de Janeiro, RJ; Março, 2012; páginas 40 a 47. 

2.  Gladwell, Malcolm; Fora de Série (Outliers); revisores Ana Grillo, Isabella Leal; & Sérgio Bellinello Soa-
res; trad. Ivo Korytowski; 266 p.; 9 caps.; 6 ilus.; 11 tabs.; epíl.; 93 notas.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 

2008; páginas 35, 42 a 45, 141 a 149, 165 e 166. 

3.  Ryan, Mary Jane; O Poder da Paciência (The Power of Patience); revisores Fátima Fadel; et al.; trad. 
Sonia Maria Moitrel Schwarts; 188 p.; 6 caps.; 47 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 

121, 122, 128 a 132, 140 e 141. 

4.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 40 seções; 100 subseções; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
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564. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Hueck, Karin; O Segredo do Sucesso; Superinteressante; Revista; 3 fotos; 3 gráfs.; 6 ilus.; 4 refs.; Julho, 

2010; disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/sucesso-584272.shtml>; acesso em: 07.09.12. 

 

P. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

4954 

B I N Ô M I O    P R O B L E M A - S O L U Ç Ã O  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio problema-solução é o desafio permanente da conjugação da 

questão de destino do momento evolutivo e a resolução consequente pressionando toda conscin, 

homem ou mulher, em face da evolução consciencial ou, especificamente, da consecução da auto-

proéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. A palavra problema provém igualmente do idioma Latim, proble-

ma, e esta do idioma Grego, próbléma, ―saliente; cabo; promontório; cúspide; o que se tem diante 

de si; obstáculo; proteção; armadura; abrigo; o que é proposto; tarefa; questão; assunto controver-

so; problema‖, de probálló, ―lançar; dar o sinal; precipitar; impedir; arrastar; colocar diante; arre-

meter; começar alguma luta; lançar em rosto; repreender; propor alguma pergunta ou questão‖. 

Apareceu no Século XVII. O vocábulo solução procede do mesmo idioma Latim, solutio, ―de-

composição; desprendimento; liberdade; separação; solução‖. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Binômio questão-saída. 2.  Binômio questão-opção. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio problema-solução, binômio problema-so-

lução sadio e binômio problema-solução doentio são neologismos técnicos da Autexperimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Binômio questão–incompreensão. 2.  Binômio questão-indecisão. 

Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade heurístico; o tour de force resolutivo das 

problemáticas maxiproexológicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das experiências pessoais em relação às resoluções de destino. 

Megapensenologia. Eis, por exemplo, 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o te-

ma: – Problema, não. Solução. Inexistem problemas irresolúveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o fato de antes da solução existir o problema; o diagnóstico do problema;  

a diretriz da solução; a definição da solução; a solução desassediadora crítica; a solução não-vio-

lenta dos conflitos; a solução existencial pelo autenfrentamento; o autofoco na solução e não no 

problema; a solução emergencial; a solução razoável; a solução pertinente. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a solução parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo. 

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

o fato do princípio de nenhuma solução ser ponto final. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Neossinapsologia: as neossinapses criativas pró-solução. 

Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução. 

Enumerologia: a solução racional; a solução proexológica; a solução prioritária; a solu-

ção funcional; a solução inovadora; a solução ideal; a solução esperada. 

Binomiologia: o binômio problema-solução; o binômio abnegação-maximoréxis. 

Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial; o crescendo de estres-

ses sadios impulsionando a autevolução. 

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio soluções de problemas–re-

soluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinô-

mio aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio cognitividade-produtividade-praticidade-taquipensenidade 

otimizando o ciclo problema-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo solução drástica / solução paliativa; o antagonismo 

solução racional / solução emocional; o antagonismo solução realista / solução fantasiosa. 

Paradoxologia: o paradoxo da estrutura prática do binômio problema-solução. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evolucio-

filia; a cogniciofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: o binômio maximizar problemas–postergar soluções na síndrome da 

autovitimização. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a correlacionoteca;  

a evolucioteca; a proexoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia; a Soluciologia; 

a Intrafisicologia; a Autodecidologia; a Autevoluciologia; a Proexologia; a Recexologia; a Convi-

viologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens be-

nevolens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio problema-solução sadio = o aplicado pela conscin na vida hu-

mana com a predominância de problemas pessoais em confronto com as soluções no universo da 

interassistencialidade; binômio problema-solução doentio = o aplicado pela conscin na vida hu-

mana com a predominância de soluções pessoais em confronto com os problemas no universo da 

interassistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia Evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio problema-solução, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

08.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin-Problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

10.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Pendência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Solução  lógica:  Autodecidologia;  Homeostático. 

15.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  HOLOMATURIDADE  APONTA  A  CONDIÇÃO  DA  VIDA  IN-
TRAFÍSICA  PESSOAL  SEM  MAIORES  PROBLEMAS  COMO  

SENDO,  PARADOXALMENTE,  A  PERDA  EVIDENTE  DAS  

OPORTUNIDADES  EVOLUTIVAS  DA  EXISTÊNCIA  HUMANA. 
 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, o binômio problema-solução? 

Quais dos efeitos evolutivos predominam em você: os problemas ou as soluções? 
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B I N Ô M I O    P S I Q U I A T R I A -C O N S C I E N C I O L O G I A  
( I N T E G R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio Psiquiatria-Conscienciologia é a análise técnica conjunta, com-

parativa entre as duas Ciências, para estabelecer conexões e aproximações simples e complexas, 

bem como desconexões e distanciamentos paradigmáticos, buscando a ampliação do entendimen-

to e maior eficiência no tratamento das psico e parapsicopatologias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. A palavra psiquiatria provém do idioma Francês, psychiatrie, sen-

do constituída pelos elementos de composição do idioma Grego, psykh, de psykhé, ―alento; sopro 

de vida; alma‖, e iatrós, ―médico‖. Apareceu em 1873. O vocábulo consciência deriva do idioma 

Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire,―ter conhecimento de‖. 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.  Interação Psiquiatria-Conscienciologia. 2.  Integração Psiquiatria-

Conscienciologia. 3.  Interdisciplinaridade Psiquiatria-Conscienciologia. 4.  Sinergismo Psiquia-

tria-Conscienciologia. 5.  Transdisciplinaridade Psiquiatria-Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio Psiquiatria-Conscienciologia, binômio 

primário Psiquiatria-Conscienciologia e binômio avançado Psiquiatria-Conscienciologia são 

neologismos técnicos da Integraciologia. 

Antonimologia: 1.  Psiquiatria. 2.  Conscienciologia. 3.  Antipsiquiatria. 4.  Conscien-

cioterapia. 5.  Neuropsiquiatria. 6.  Neuroconscienciologia. 

Estrangeirismologia: a pequenez do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-

sorders (DSM) diante da consciência multidimensional; o princípio ético da Medicina “First, do 

no harm”. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à saúde holossomática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular afeito ao tema: – Psiquiatria: Der-

matologia Consciencial. 

Coloquiologia. Eis o dito popular: – De médico e louco todo mundo tem um pouco. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Integraciologia; os patopensenes; a patopense-

nidade; os batopensenes; a batopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os andropense-

nes; a andropensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; o holopensene das instituições psi-

quiátricas; o predomínio do pen desequilibrado repercutindo nas patologias do sen e do ene do 

pensene. 

Fatologia: o estudo integral da consciência embasando o entendimento das patologias 

humanas; a limitação dos diagnósticos das manifestações ectópicas da conscin de acordo com os 

casos catalogados da Psiquiatria; as manifestações de assédio induzindo o diagnóstico psiquiátri-

co; os redutores do autodiscernimento em relação ao transtorno psiquiátrico; a Conscienciologia 

complementando os gaps conceituais e caracterológicos do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV) e da Classificação Internacional das Doenças (CID-10); o código 

F44.3 (transtornos de transe e possessão) da CID-10; o aumento do número de consréus; as situa-

ções de vida desencadeando as patologias psiquiátricas; a visão cosmovisiológica das patologias 
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humanas; as comorbidades clínicas agravando as patologias psiquiátricas; as recéxis e recins 

essenciais para a remissão do diagnóstico psicopatológico; a autoimagem distorcida; o impacto da 

dinâmica familiar na conscin; os traumas; a condição ambígua da Internet enquanto educadora  

e deseducadora sobre saúde mental; a influência da religião no aparecimento e na contenção da 

psicopatologia; o cuidado com o não acumpliciamento frente a políticas de saúde, protocolos de 

tratamento e consensos de diagnóstico; a manipulação dos resultados de pesquisa pela indústria 

farmacêutica; a interprisão no erro diagnóstico e consequentemente terapêutico; o cuidado na evi-

tação do generalismo somático e fisiológico quanto às doenças conscienciais; o cuidado com  

a psicologização e psiquiatrização de tudo; a ignorância ignorada sobre a doença mental; a far-

macopeia psiquiátrica como atenuadora do sofrimento psíquico; a prescrição psiquiátrica; o con-

trole oficial das medicações psicofarmacológicas; o autodiagnóstico da realidade intraconscienci-

al; a autossuperação possível pela autoconscientização da própria realidade consciencial; o fato 

de, a rigor, só existir autocura, mas o uso de medicação psicofarmacológica ser essencial para  

a melhora; o prejuízo econômico bilionário das doenças mentais; as fraudes nas perícias para au-

xílio-doença no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); a falta de peritos médicos com 

formação na área de saúde mental; a atenção ao prejuízo das funções laborativas e sociais influin-

do na realização da programação existencial; os cursos das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); os cursos de Autoconscienciometria; os cursos da Organização Internacional de Conscien-

cioterapia (OIC); a ampliação do entendimento a respeito da Psicopatologia através das premis-

sas do paradigma consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático possibilitando a re-

organização sináptica e o equilíbrio neuroquímico cerebral; o desenvolvimento da sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as assimilações energéticas desapercebidas; as semipossessões; as 

possessões malignas; a educação sobre bioenergias no contexto da vida cotidiana; os psicofárma-

cos enquanto bloqueadores temporários ou permanentes do parapsiquismo; os bolsões extrafísi-

cos; o consultório extrafísico; o continuísmo nas dinâmicas parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tratamento psiquiátrico–tratamento consciencioterápi-

co; o sinergismo Medicina Tradicional Chinesa (MTC)–tratamento psiquiátrico–estudo da Cons-

cienciologia; o sinergismo tratamento psiquiátrico–tratamento paracirúrgico; o sinergismo Fisi-

opatologia-Parafisiopatologia. 

Principiologia: o princípio da afinidade consciencial; o princípio “quem é menos doen-

te assiste ao mais doente”; o princípio da autocura. 

Codigologia: o código de ética médica; o código deontológico das demais profissões da 

área da saúde; o código pessoal de Cosmoética (CPC); a pequenez dos Códigos Penais ante 

o Paradireito e a Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria psicanalítica; as teorias psicológicas; a teoria do pensene exem-

plificada nas avaliações psicopatológicas; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da 

coerência; a teoria dos gargalos; a teoria da Reurbex. 

Tecnologia: as técnicas da Psicologia Positiva; a técnica Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR); a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do arco voltai-

co craniochacral; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da assim; a técnica da desassim; 

a técnica do acoplamento áurico; a técnica da clarividência; a técnica do Curso Conscin-trafor 

da CONSCIUS. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas ICs; o voluntariado conscienci-

ológico na Organização Internacional de Consciencioterapia; a amplificação da cosmovisão 

através do voluntariado conscienciológico na União das Instituições Conscienciocêntricas Inter-

nacionais (UNICIN); o voluntariado conscienciológico na Dinâmica Interassistencial de Paraci-

rurgia; o voluntariado conscienciológico na equipe do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; a conclusão pro-

veitosa do experimento no laboratório conscienciológico Serenarium como prova de razoável sa-

úde mental; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico 

das retrocognições; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o labora-

tório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico 

do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Consci-

enciometrologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Parafenome-

nologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da vontade enquanto primeiro poder da consciência; o efeito do 

pensene no adoecimento e recuperação das patologias; o efeito positivo da reeducação de hábi-

tos pensênicos; o efeito das medicações; o efeito autocurativo das psicoterapias; o efeito autocu-

rativo da Consciencioterapia; o efeito propulsor da participação na condição de conscin-cobaia; 

os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida. 

Neossinapsologia: o entendimento da Fisiologia Humana e Parafisiologia na criação de 

neossinapses; os cursos de campos bioenergéticos e dinâmicas parapsíquicas facilitadores da lim-

peza sináptica e parassináptica; a imersão no útero mentalsomático (Holociclo) proporcionando 

reestruturação das sinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo das recorrências da doença mental; o ciclo das recidivas da doença 

mental; a quebra no ciclo da patologia. 

Binomiologia: o binômio Psiquiatria-Conscienciologia; o binômio Psiquiatria-Consci-

encioterapia; o binômio Psiquiatria-Autoconscienciometria; o binômio cérebro-paracérebro;  

o binômio profissional de saúde mental–consciencioterapeuta; o binômio profissional de saúde 

mental–conscienciômetra; o binômio autoculpa–doença mental; o binômio autoculpa–doença fí-

sica; o binômio Higiene Consciencial–saúde holossomática. 

Interaciologia: a complexidade da análise da interação pobreza–doença mental; a inte-

ração reabilitação dos sofrimentos mentais–reabilitação das crises existenciais; a interação uni-

dade de internação psiquiátrica–OIC; a interação serviços de saúde–OIC; a interação profissio-

nais de saúde–ICs; as interações medicamentosas; as confusões na interação psiquismo-parapsi-

quismo. 

Crescendologia: o crescendo estudo–treinamento técnico–prática clínica–supervisão– 

–reestudo. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interassistencial 

acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio egoísmo-orgulho-adoecimento; o trinômio 

sexo-dinheiro-poder; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio autopercepção– 

–autocognição–autoimagem atualizada; o trinômio CONSCIUS-OIC-APEX. 

Polinomiologia: o fortalecimento do polinômio autoconceito-autoimagem-autestima-au-

toconfiança; o polinômio remissivo autocognição-autacareação-autoconscienciometria-auto-

consciencioterapia; o polinômio estudo formal–estudo médico–estudo psiquiátrico–estudo cons-

cienciológico; o polinômio Neurologia-Psicologia-Psiquiatria-Conscienciologia; o polinômio 

Psiquiatria-Conscienciometria-Consciencioterapia-Proexologia.  

Antagonismologia: o antagonismo evitável Psiquiatria / Conscienciologia; o antagonis-

mo Medicina Tradicional / Medicina Consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de às vezes a consciência piorar antes de melhorar; o para-

doxo de a parapatologia secular intraconsciencial, com repercussão multiveicular, poder neces-

sitar da atuação medicamentosa no veículo mais rudimentar para evitar o prejuízo na realização 

das atividades pró-evolutivas. 

Politicologia: a política da boa vizinhança entre as especialidades médicas; as políticas 

públicas feitas para servirem a interesses escusos; a falta de vontade política para resolver a ques-

tão da gestão da saúde pública; a impunidade dos corruptores das políticas de saúde; a conscienci-

ocracia; a assistenciocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da interassistencialidade 

como catalisadora evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a raciocinofilia; a paradireitofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a hipótese da tanafobia como a base de todos os medos; as fobias sociais 

e específicas; a fobia de remédio; a fobia de estigma psiquiátrico; a fobia de psiquiatra; a fobia da 

internação psiquiátrica; a fobia de nunca mais se curar; a fobia de enlouquecer (perder o con-

trole). 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); as inúmeras síndromes psiquiátricas (demencial, amnéstica, depressiva, psicó-

tica). 

Maniologia: o transtorno obsessivo compulsivo (TOC); a toxicomania; os transtornos do 

impulso; a mania de abandonar os tratamentos. 

Mitologia: a quebra do mito do fantasma da máquina; o mito do portador de doença 

mental ser a própria doença; a quebra do mito da heterocura; o mito de todos os remédios psi-

quiátricos serem viciantes; o mito de o silêncio resolver os conflitos; o mito de a Psiquiatria ser 

somente para “louco”. 

Holotecologia: a consciencioteca; a fenomenoteca; a psicopatoteca; a nosoteca; a medi-

cinoteca; a psicossomatoteca; a psicologoteca; a farmacoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Integraciologia; a Psiquiatria; a Metapsiquiatria; a Psicologia; 

a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Experimentologia; a Energossomatologia; a Pa-

rapercepciologia; a Pensenologia; a Neuroconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o epicon; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o paciente; o evoluciente; o deprimido; o bipolar; o dependente quími-

co; o psicótico; o possesso; o possessor; o psicopata; o falseador; o psicólogo; o psiquiatra; o pro-

fessor; o pai; o pesquisador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a paciente; a evoluciente; a deprimida; a bipolar; a dependente química; 

a psicótica; a possessa; a possessora; a psicopata; a falseadora; a psicóloga; a psiquiatra; a profes-

sora; a mãe; a pesquisadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapi-

ens traforisticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio primário Psiquiatria-Conscienciologia = o cotejo entre as duas 

ciências ainda de modo superficial, sob o enfoque predominante do paradigma científico cartesia-

no; binômio avançado Psiquiatria-Conscienciologia = o cotejo entre as duas ciências de modo 

aprofundado promovendo sinergia e amplificação dos conhecimentos, sob o enfoque predominan-

te do paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da intratabilidade da doença mental; a cultura de as doenças 

mentais precisarem somente de remédios para serem tratadas; a cultura de os problemas mentais 

serem estritamente biológicos; a cultura de a Conscienciologia ser panaceia universal. 
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Desafio. Vale incluir a visão conscienciológica dentre o rol de hipóteses diagnósticas  

a serem consideradas nas avaliações em saúde mental, buscando analisar o indivíduo enquanto 

consciência multidimensional, pluriexistencial e multiveicular. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 17 patologias psiquiátricas, seguidas de filme exem-

plificativo e análise pontual, possibilitando correlacionar transtornos mentais e conceitos cons-

cienciológicos: 

 

01.  Bulimia nervosa: distúrbio alimentar caracterizado por ingestão excessiva de ali-

mentos seguida de atitude purgativa (vômitos autoinduzidos), em virtude de preocupação somáti-

ca patológica extrema. 

Filme exemplificativo: O Preço da Perfeição (distorção da autoimagem corporal). 

Análise pontual: ausência de lucidez quanto a consciência ser multiveicular, multidi-

mensional e pluriexistencial.  

 

02.  Demência: doença neuropsiquiátrica com comprometimento da memória, do pensa-

mento e da capacidade de autocuidado. 

Filme exemplificativo: Iris (hipomnésia). 

Análise pontual: falta de dedicação à atividade mentalsomática, aliada ao sedentarismo, 

propiciando o surgimento de demências, por exemplo o mal de Alzheimer. 

 

03.  Esquizofrenia: psicose mais grave existente, comprometendo o juízo de realidade, 

autocrítica e a sensopercepção. 

Filme exemplificativo: Uma Mente Brilhante (delírio paranoide).  

Análise pontual: falta de discernimento parapsíquico capaz de discriminar entre alucina-

ções visuais e possível clarividência. 

 

04.  Parafilias: transtorno do comportamento sexual ligado à várias práticas afetivo-se-

xuais patológicas. 

Filme exemplificativo: Lolita (pedofilia).  

Análise pontual: ignorância quanto ao processo de interprisão grupocármica e a possí-

vel alternância no binômio algoz-vítima. 

 

05.  Transtorno afetivo bipolar: doença do humor caracterizada pela impulsividade, 

descontrole do afeto e irritabilidade intensa. 

Filme exemplificativo: Mr. Jones (surto maníaco-depressivo). 

Análise pontual: a autodesorganização paroxística devido às crises frequentes, tanto 

maníacas quanto depressivas, podendo ocasionar a subsequente macro-PK destrutiva. 

 

06.  Transtorno amnéstico: caracterizado pela perda de memória, total ou parcial devi-

do a diversas etiologias. 

Filme exemplificativo: Como se fosse a primeira vez (hipomnésia). 

Análise pontual: dano físico do cérebro comprometendo a manifestação do paracérebro 

com possível prejuízo à proéxis pessoal. 

 

07.  Transtorno da identidade de gênero: apresenta-se através da não aceitação do gê-

nero do corpo, geralmente acompanhado por tentativas para modificá-lo.  

Filme exemplificativo: Priscilla – A Rainha do Deserto (travestismo). 

Análise pontual: dificuldade de aceitação do corpo físico e supervalorização de gênero, 

demonstrando imaturidade consciencial. 

 

08.  Transtorno delirante: caracterizado pela presença de delírio sistematizado a des-

peito da vida, aparentemente normal. 
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Filme exemplificativo: Don Juan de Marco (delírio de grandeza); Teoria da Conspira-

ção (delírio persecutório). 

Análise pontual: falta de discernimento e autorreflexão, principalmente quanto à per-

cepção dos acoplamentos energéticos resultante da promiscuidade e as consequências nefastas 

dessas assimilações. 

 

09.  Transtorno depressivo (prevalente na Psiquiatria): perda de interesse geral na vida 

levando à retardo neuropsicomotor global. 

Filme exemplificativo: As Horas (suicídio, megafrustração humana). 

Análise pontual: perda de energia consciencial com desperdício das oportunidades da 

vida, podendo chegar ao suicídio e cultivo de possível futura melex. 

 

10.  Transtorno de pânico: crises de ansiedade paroxísticas. 

Filme exemplificativo: Máfia no Divã (crises de pânico). 

Análise pontual: perda da racionalidade, envolvendo a instintividade atuante na absti-

nência do holopensene baratrosférico ―intrafísico‖, ao ocorrer participação na máfia e tentativa de 

deixar o submundo do crime. 

 

11.  Transtorno de personalidade antissocial: total falta de empatia e remorso. 

Filme exemplificativo: Gênio Indomável (surtos de fúria). 

Análise pontual: porão consciencial aliado à mesologia baratrosférica colocam-se como 

fatores influenciadores da irresponsabilidade social. 

 

12.  Transtorno de personalidade borderline: descontrole emocional com múltiplas 

consequências negativas. 

Filme exemplificativo: Garota Interrompida (impulsividade autodestrutiva). 

Análise pontual: o infantilismo consciencial e desacertos parentais ocasionam descom-

pensação holossomática levando à tentativa de suicídio. 

 

13.  Transtorno do estresse pós-traumático: problemas de humor e de comportamento 

após vivência de choque emocional ou situação de estresse intenso. 

Filme exemplificativo: Nascido em 4 de Julho (microssurtos psicóticos). 

Análise pontual: o desajuste holossomático pós-experiência conflituosa, provocando 

travões mnemônicos e consequentes prejuízos evolutivos. 

 

14.  Retardo mental: transtorno cognitivo com diversos graus de apresentação. 

Filme exemplificativo: Forrest Gump – O Contador de Histórias (puerilidade). 

Análise pontual: traços imaturos e inexperientes próprios de consciênçula sendo alvo de 

manipulação consciencial. 

 

15.  Transtornos globais do desenvolvimento: desordem no desenvolvimento cogniti-

vo com expressão no comportamento e, por vezes, demonstração de super-habilidade cognitiva 

específica concomitante. 

Filme exemplificativo: Rain Man (retardo mental). 

Análise pontual: conflito grupocármico com posterior descoberta da convivência sadia  

a despeito das diferenças na Escala Evolutiva. 

 

16.  Transtornos mentais relacionados ao álcool, cocaína e opioides: desordem do 

comportamento pelo uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. 

Filme exemplificativo: Despedida de Las Vegas (alcoolismo); Meu nome não é Johnny 

(adição à cocaína); Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (adição à heroína). 
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Análise pontual: inadequação à vida intrafísica com amaurose quanto às interprisões 

grupocármicas ocasionadas pelo consumo e / ou tráfico de drogas, demonstrando fixação no po-

rão consciencial, através de suicídio lento pela dependência química. 

 

17.  Transtorno obsessivo-compulsivo: transtorno ansioso com pensamentos e / ou atos 

compulsivos e repetitivos. 

Filme exemplificativo: Melhor é Impossível (perfeccionismo patológico). 

Análise pontual: o detalhismo e a exaustividade levados a ponto patológico e extremo, 

interferindo nas interrelações conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio Psiquiatria-Conscienciologia, indicados para 

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

interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Honra  ectópica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

07.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico.  

10.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

11.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  do  conflito  de  paradigmas:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  BINÔMIO  PSIQUIATRIA-CONSCIENCIOLOGIA  UTILIZADO  

COM  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  PROPORCIONA,  AO  AS-
SISTENTE  CAPACITADO,  A  POSSIBILIDADE  DE  AMPLIAR  

O  PERCENTUAL  DE  ASSISTÊNCIA  INTERCONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vislumbra a exequibilidade do binômio Psiquia-

tria-Conscienciologia? Quais as vantagens identificadas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

01.  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; Toni Colette; Claire Danes; Jeff Daniels; & Stephen Dillane. 
Produção: Roberto Fox; & Judy Rhee. Desenho de Produção: Marisa Durkovic. 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. Com-

panhia: Miramax Films; & Scott Rudin Productions. Outros dados: Michael Cunningham ganhou o Pulitzer em 1999;  

e ―As Horas‖ fez parte do Festival de Berlin 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 Virgínia Woolf está come-
çando a trabalhar na obra-prima: ―Mrs Dalloway‖, sobre mulher chamada Clarissa. Enquanto pensa no livro, a escritora 

luta contra doença afetando a sanidade mental. Em Los Angeles, nos anos 50, a dona de casa Laura Brown prepara o bolo 
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para o aniversário do esposo, mas a leitura de ―Mrs Dalloway‖ a faz desconcentrar-se do trabalho. Laura é infeliz, e pensa 

seriamente em acabar com a vida. Na New York contemporânea, Clarissa organiza festa para amigo poeta Richard, pró-

ximo de falecer de AIDS. O filme mostra a trajetória dessas mulheres durante algumas horas do dia. 
02.  Como se fosse a Primeira Vez. Título Original: 50 First Dates. País: EUA. Data: 2004. Duração: 99 

min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Havaiano; Mandarim; & Turco. Cor: Colorido. 

Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Peter Segal. Elenco: Adam Sandler; Drew Barrymore; 
Rob Schneider; Sean Astin; Lusia Strus; Dan Aykroyd; Amy Hill; Allen Covert; Blake Clark; & Maya Rudolph. 

Produção: Jack Giarraputo; Steve Golin; & Nancy Juvonen. Desenho de Produção: Alan Au. Direção de Arte: 

Domenic Silvestri. Roteiro: GeorgeWing. Fotografia: JackN. Green. Música: Teddy Castellucci. Montagem: Jeff 
Gourson. Cenografia: Robert Greenfield. Efeitos Especiais: K.N.B. Effects Group; The Howard Anderson Company;  

& Sony Pictures Image-works (SPI). Companhia: Columbia Pictures Corporation; Happy Madison Productions; Anony-

mous Content; & Flower Films. Sinopse: Acostumado com a boa vida em paraíso havaiano, jovem veterinário apaixona-
se por moradora local. O romance teria tudo para ser inesquecível, porém a moça sofre de doença neurológica ficando in-

capaz de gravar acontecimentos recentes na memória. 
03.  Despedida em Las Vegas. Título Original: Leaving Las Vegas. País: EUA; & França. Data: 1995. Dura-

ção: 110 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Russo. Cor: Colorido. Legendado: Portu-

guês. Direção: Mike Figgis. Elenco: Nicolas Cage; Elisabeth Shue; Julian Sands; Valeria Golino; R. Lee Ermey; Richard 
Lewis; Steven Weber; Kim Adams; Emily Procter; & Stuart Regen. Produção: Lila Cazès; & Annie Stewart. Desenho de 

Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Barry Kingston. Roteiro: Mike Figgis, baseado no romance auto-

biográfico de John O’Brien. Fotografia: Declan Quinn. Música: Mike Figgis; & Sting. Montagem: John Smith. Ceno-

grafia: Florence Fellman. Companhia: Initial Productions; & Lumière Pictures. Outros dados: Oscar de melhor ator 

para Nicolas Cage. Sinopse: Roteirista alcoólatra perde o emprego e vai para Las Vegas, onde vive tumultuado caso de 

amor com prostituta. 
04.  Don Juan de Marco. País: EUA. Data: 1994. Duração: 97 min. Gênero: Comédia; Drama; & Romance. 

Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português. Dire-

ção: Jeremy Leven. Elenco: Johnny Depp; Marlon Brando; Faye Dunaway; Geraldine Pailhas; Bob Dishy; Rachel Tico-
tin; Talisa Soto; Marita Geraghty; Tresa Hughes; & Stephen Singer. Produção: Francis Ford Coppola; & Fred Fuchs. De-

senho de Produção: Sharon Seymour. Direção de Arte: Jeff Knipp. Roteiro: Lord Byron; & Jeremy Leven. Fotografia: 

Ralf D. Bode. Música: Michael Kamen; & Robert John Lange. Montagem: Antony Gibb. Cenografia: Maggie Martin. 
Efeitos Especiais: James Fredburg. Companhia: New Line Cinema; American Zoetrope; & Outlaw Productions. Sino-

pse: Psiquiatra deve curar jovem paciente apresentando-se como Don Juan, o maior amante do mundo. 

05.  Eu, Christiane F., 13 anos, Drogada e Prostituída. Título Original: Christiane F. País: Alemanha. 
Data: 1981. Duração: 120 min. Gênero: Drama. Idioma: Alemão. Cor: Colorido. Direção: Ulrich Edel. Elenco: Natja 

Brunkhorst; Thomas Haustein; David Bowie; Jens Kuphal; Rainer Woelk; Jan Effer; Christiane Reichelt; Daniela Jaeger; 

Kerstin Richeter; & Peggy Bussieck. Produção: Bernd Eichinger; Hans Kaden; & Hans Weth. Desenho de Produção: 

Sabine Eichinger; & Harald Muchameter. Roteiro: Hermann Weigel, baseado no livro de Kai Hermann e Horst Rieck. 

Fotografia: Jürgen Jürges; & Justus Pankau. Música: Jürgen Knieper. Montagem: Jane Seitz. Companhia: CLV; Maran 

Film; Popular; & Solaris Film. Outros dados: Baseado em fatos reais. Sinopse: A história de Christiane F., adolescente 
de Berlim da década de 70, viciada em drogas. 

06.  Forrest Gump – O Contador de Histórias. Título Original: Forrest Gump. País: EUA. Data: 1994. 

Duração: 142 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. 
Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks; Robin Wright Penn; Gary 

Sinise; Mykelti Williamson; Sally Field; Rebecca Williams; Michael Humphreys; Harold Herthum; George Kelly; & Bob 

Penny. Produção: Wendy Finerman; Steve Starkey; & Steve Tisch. Desenho de Produção: Rick Carter. Direção de 

Arte: Leslie McDonald; & William James Teegarden. Roteiro: Eric Roth, baseado na obra de Winston Groom. 

Fotografia: Don Burgess. Música: Alan Silvestri; Jimi Hendrix; Gus Cannon Erik Darling; Hosea Woods; Ruth  

E. David; David Michael Frank; & Fay Voss. Montagem: Arthur Schmidt. Cenografia: Nancy Haigh. Efeitos Especiais: 

Industrial Light; & Magic (ILM). Companhia: Paramount Pictures. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor 

filme, ator, diretor, roteiro, montagem e efeitos especiais. Sinopse: Quarenta anos da história dos EUA, inclusive os 

momentos cruciais da Guerra do Vietnã e Watergate, visto pelos olhos do ingênuo Forrest Gump. 
07.  Garota, Interrompida. Título Original: Girl, Interrupted. País: Alemanha; & EUA. Data: 1999. 

Duração: 127 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; 

Inglês; & Português (em DVD). Direção: James Mangold. Elenco: Winona Ryder; Angelina Jolie; Whoopi Goldberg; 
Brittany Murphy; Clea DuVall; Elisabeth Moss; & Vanessa Redgrave. Produção: Cathy Konrad; & Douglas Wick. 

Produção Executiva: Winona Ryder. Desenho de Produção: Richard Hoover. Direção de Arte: Jeff Knipp. Roteiro: 

James Mangold; Lisa Loomer; & Anna Hamilton Phelan, baseados no livro autobiográfico Girl, Interrupted de Susanna 
Kaysen. Fotografia: Jack N. Green. Música: Mychael Danna. Montagem: Kevin Tent. Cenografia: Maggie Martin. 

Companhia: 3 Art Entertainment; Columbia Pictures Corporation; Global Entertainment Productions GmbH; Company 

Medien KG; & Red Wagon Productions. Outros dados: Oscar de melhor atriz coadjuvante para Angelina Jolie. Sinopse: 
A estada conturbada de duas jovens em hospital psiquiátrico no final da década de 60. 

08.  Gênio Indomável. Título Original: Good Will Hunting. País: EUA. Data: 1997. Duração: 126 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Gus Van 
Sant. Elenco: Robin Willians; Matt Damon; Ben Affleck; Stellan Skarsgard; Minnie Driver; Casey Affleck; Cole Hauser; 

John Mighton; Rachel Majorowsi; & Colleen McCauley. Produção: Lawrence Bender. Desenho de Produção: Melissa 

Stewart. Direção de Arte: James McAteer. Roteiro: Matt Damon; & Ben Affleck. Fotografia: Jean-Yves Escoffier. Mú-

sica: Danny Elfman. Montagem: Pietro Scala. Cenografia: Jaro Dick. Efeitos Especiais: Brian Ricci. Companhia: Be 

Gentleman Limited Partnership; Lawrence Bender Productions; & Miramax Films. Sinopse: Estória tocante de jovem 
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retrógrado lutando para achar identidade psíquica, vivendo em mundo onde pode resolver qualquer problema matemático, 

exceto aquele crescendo no interior psicológico, até encontrar o psicoterapeuta e o amor levando-o a abrir a mente e co-ra-

ção, respectivamente. 
09.  Iris. País: Reino Unido. Data: 2001. Duração: 91 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. 

Legendado: Espanhol; Inglês; Português; Grego; & Turco. Direção: Richard Eyre. Elenco: Judi Dench; Jim Broadbent; 

Kate Winslet; Hugh Bonneville; Eleanor Bron; Angela Morant; Penelope Wilton; Siobhan Hayes; Juliet Aubrey; Joan Ba-
kewell; & Nancy Carroll. Produção: Guy East; Robert Fox; Thomas Hedley; & Anthony Minghella. Desenho de Produ-

ção: Gemma Jackson. Direção de Arte: David Warren. Roteiro: John Bayley; & Richard Eyr. Fotografia: Roger Pratt. 

Música: James Horner. Montagem: Martin Walsh. Cenografia: Trisha Edwards. Efeitos Especiais: Peter Notley; Matin 
McLaughlin; & David Thomas. Companhia: British Broadcasting Corporation (BBC); Foz Iris Productions; & Inter-

media Films. Sinopse: História verídica de romance duradouro entre a romancista Iris Murdoch e o marido John Bayley, 

desde o período estudantil até a batalha contra a doença de Alzheimer.  
10.  Lolita. País: EUA; & França. Data: 1997. Duração: 138 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. 

Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Adrian Lyne. Elenco: Jeremy Irons; Dominique Swan; 
Melanie Griffith; Frank Langella; Suzanne Shepherd; Keith Reddin; Erin Dean; Joan Glover Pat Perkins; & Ed Grady. 

Produção: Mario Kassar; & Joel Michaels. Roteiro: Sthephen Schiff, baseado na obra de Vladimir Nabokov. Desenho 

de Produção: John Hutman. Fotografia: Howard Athertonl; & Stephen Smith. Direção de Arte: Chris Shriver. Música: 

Ennio Morricone. Montagem: David Brenner; & Julie Monroe. Cenografia: Steve Parenti; Debra Schutt; & Philippe 

Turlure. Efeitos Especiais: Dave Gerlach; Werner Hahnlein; Joseph Mercurio; & Gary Pilinton. Companhia: Guild;  

& Pathé. Outros dados: Segunda versão do clássico de Vladimir Nabokov, filmado por Stanley Kubrick em 1962. Si-

nopse: Professor se muda para Estados Unidos onde se casa com senhoria de edifício para poder ter vantagens pedófilas 

com a filha menor Lolita. 

11.  Máfia no Divã. Título Original: Analyze This. País: EUA; & Austrália. Data: 1999. Duração: 103 min. 
Gênero: Comédia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Harold Ramis. Elenco: Robert De 

Niro; Billy Crystal; Lisa Kudrow; Chazz Palminteri; Kresh Novakovic; Bart Tangredi; Michel Straka; Joseph Rigano; Joe 

Viterelli; & Molly Shannon. Produção: Jane Rosenthal; & Paula Weinstein. Desenho de Produção: Wynn Thomas. 
Direção de Arte: Jefferson Sage. Roteiro: Keneth Lonergan; & Peter Tolan. Fotografia: Stuart Dryburgh. Música: 

Howard Shore. Montagem: Craig Herring. Cenografia: Leslie E. Rollins. Efeitos Especiais: Steve Kirshoff. Compa-

nhia: Village Roadshow Pictures; NPV Entertainment; & Baltimor Pictures. Sinopse: Comédia sobre psiquiatra atenden-
do paciente inseguro, chefão da máfia, com crises de ansiedade. 

12.  Melhor é Impossível. Título Original: As Good as it Gets. País: EUA. Data: 1997. Duração: 139 min. 

Gênero: Comédia; & Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês; 
Inglês; & Português (em DVD). Direção: James L. Brooks. Elenco: Jack Nicholson; Helen Hunt; Greg Kinnear; Cuba 

Gooding Jr; Skeet Ulrich; Shirley Knight; Rosso Bleckner; Bibi Osterwald; Lupe Ontiveros; & Yeradley Smith. Pro-

dução: James L. Brooks; Bridget Johnson; & Kristi Zea. Desenho de Produção: Bill Brzeski. Direção de Arte: Philip 
Toolin. História: Mark Andrus. Roteiro: Mark Andrus; & James L. Brooks. Fotografia: John Bailey. Música: Hans 

Zimmer; Peter Blakeley; Walter Coleman; Lewis Lebish; Judith Owens; Lover Patterson; Heitor Pereira; & Jane Siberry. 

Montagem: Richard Marks. Cenografia: Clay A. Griffith. Efeitos Especiais: Buena Vista Imaging; Caliban Filmworks; 
& Sony Pictures Imageworks. Companhia: TriStar Pictures; & Gracie Films. Outros dados: Oscar de melhor ator (Jack 

Nicholson) e de melhor atriz (Helen Hunt). Sinopse: Amargo e implicante nas relações pessoais, escritor começa a se 

transformar por meio da convivência com sofrida e meiga garçonete. 
13.  Meu Nome não é Johhny. País: Brasil. Data: 2008. Duração: 124 min.Gênero: Drama. Idade (censura): 

14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês;& Português (em DVD). Direção: Mauro Li-

ma. Elenco: Selton Mello; Cléo Pires; Júlia Lemmertz; Cássia Kiss; Eva Todor; & André de Biase. Produção: Mariza 
Leão. Direção de Arte: Claudio Amaral Peixoto. Roteiro: Mariza Leão;& Mauro Lima, baseados no livro Meu Nome 

não é Johnny de Guilherme Fiúza. Fotografia:Ulrich Burtin. Música:Fabio Mondego; & Rafael Mondego. Montagem: 

Marcelo Moraes. Companhia: Atitude Produções e Empreendimentos; Globo Filmes; Teleimage; & Apema Filmes. Si-

nopse: No início dos anos 90, jovem de classe média torna-se o rei do tráfico da zona sul do Rio de Janeiro. Investigado 

pela polícia é preso e acaba nas capas dos jornais. 

14.  Mr. Jones. País: EUA. Data: 1993. Duração: 114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idio-

ma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Espanhol; Inglês; Português; & Tailandês (em DVD). Direção: 

Mike Figgis. Elenco: Richard Gere; Lena Olin; Anne Bancroft; Tom Irwin; & Delroy Lindo. Produção: Debra Green-

field; Alan Greisman. Produção Executiva: Richard Gere. Desenho de Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de 

Arte: Larry Fulton. Roteiro: Eric Roth; & Michael Cristofer. História: Eric Roth. Fotografia: Juan Ruiz Anchía. Mú-

sica: Maurice Jarre. Montagem: Tom Rolf. Cenografia: Florence Fellman. Companhia: Rastar Productions. Sinopse: 

Mr. Jones sofre de transtorno bipolar. Nas crises de mania, torna-se irresistível, impulsivo e sedutor. A Dra. Libbie Bowen 
terá a difícil missão de tentar tratá-lo. 

15.  Nascido em 4 de Julho. Título Original: Born on the Fourth July. País: EUA. Data: 1989. Duração:143 

min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Oliver Stone. Elenco: Tom Crui-
se; Kira Sedgwick; Frank Whaley; Willian Dafoe; Stephen Baldwin; Lili Taylor; Tom Sizemore; Tom Berenger & Abbie 

Hoffmann. Produção: A. Kitman Ho; Lope V. Juban Jr. (produtor nas Filipinas); & Oliver Stone. Desenho de Produção: 

Bruno Rubeo. Direção de Arte: Richard L. Johnson; & Victor Kempster. Roteiro: Oliver Stone & Ron Kovic (autor tam-
bém do livro). Fotografia: Robert Richardson. Música: John Williams. Montagem: David Brenner; & Joe Hutshing. Ce-

nografia: Derek R. Hill. Companhia: Ixtlan Corporation. Outros dados: Baseado em história real; Oscar para direção  

e montagem. Sinopse: Soldado defensor dos ideais Americanos é ferido no Vietnã e fica paraplégico. No hospital, começa 
a questionar a posição americana na guerra e se decepciona. Torna-se ativista político sendo considerado traidor. 
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16.  O Preço da Perfeição. Título Original: Dying to Be Perfect: The Ellen Hart Pena Story. País: EUA. 

Data: 1996. Duração: 87 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: 

Espanhol; & Português. Direção: Jan Egleson. Elenco: Crystal Bernard; Esai Morales; Casey Sander; Tom Atkins; 
L. Scott Caldwell; Amy Reece; Shirley Knight; Sheila Trasiter; & Leigh Reyburn. Produção: David R. Ginsburg; John 

Marzullo; & Karen Shapiro. Direção de Arte: Anna Gadsby. Roteiro: Susan Arnout Smith. Música: Dana Kaproff. 

Casting: Eileen Barker. Companhia: Citadel Entertainment; & Mark Sennet Productions. Sinopse: Corredora sofrendo 
de bulimia e anorexia ameaçando os sonhos de competir nas Olimpíadas e casar-se com o prefeito de Denver. 

17.  Priscilla, a Rainha do Deserto. Título Original: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. País: 

Austrália; & Reino Unido. Data: 1994. Duração: 104 min. Gênero: Comédia, & Drama. Idade (censura): 14 anos. 
Idioma: Inglês; & Filipino. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Stephan 

Elliot. Elenco: Hugo Weaving; Guy Pearce; Terence Stamp; Rebel Russell; John Casey; June Bennett; Murray Davies; 

Frank Cornelius; Bob Boyce; & Leighton Picken. Produção: Al Clark; & Michael Hamlyn. Desenho de Produção: 

Owen Paterson. Direção de Arte: Colin Gibson. Roteiro: Stephan Elliot. Fotografia: Brian J. Breheny. Música: Guy 

Gross. Montagem: Sue Blaney. Companhia: Polygram Filmed Entertainment; Australian Film Finance Corporation 
(AFFC); & Latent Image Production Pty. Ltda. Sinopse: Duas “drag queens” e transexual são contratados para fazer 

shows no interior da Austrália. No caminho há descobertas e conflitos relacionais. 

18.  Rain Man. País: EUA. Data: 1988. Duração: 133 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: 

Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Barry Levinson. 

Elenco: Dustin Hoffman; Tom Cruise; Valeria Golino; Gerald Molen; Jack Murdock; Michael Roberts; Ralph Seymour; 

Lucinda Jenney; Bonnie Hunt; & Kim Robillard . Produção: Mark Johnson. Desenho de Produção: Ida Random. 
Direção de Arte: William A. Elliott. História: Barry Morrow. Roteiro: Ronald Bass; & Barry Morrow. Fotografia: 

John Seale. Música: Hans Zimmer. Montagem: Stu Linder. Cenografia: Linda DeScenna. Companhia: United Artists; 

The Guber-Peters Company; Mirage Entertainment; & Star Partners II Ltda. Outros dados: Vencedor do Oscar de melhor 
filme, melhor direção, melhor ator (Dustin Hoffman) e melhor roteiro. Sinopse: Quando o pai de Charlie Babbitt (Tom 

Cruise) morre, deixa fortuna em dinheiro para o irmão ―autista-sábio‖ (Dustin Hoffman) até então desconhecido para 

o próprio Charlie. Os dois viajam pelo país conhecendo-se e aprendendo a conviver. 
19.  Teoria da Conspiração. Título Original: Conspiracy Theory. País: EUA. Data: 1997. Duração: 135 

min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Richard Donner. Elenco: Mel Gibson; Julia Roberts; Patrick Stewart; Cylk Cozart; Steve 
Kahan; Terry Alexander; & Alex McArthur. Produção: Richard Donner; & Joel Silver. Desenho de Produção: Paul 

Sylbert. Direção de Arte: Gregory Bolton. Roteiro: Brian Helgeland. Fotografia: John Schwartzman. Música: Carter 

Burwell. Montagem: Kevin Stitt; & Frank J. Urioste. Cenografia: Casey Hallenbeck. Efeitos Especiais: Effects Asso-
ciates Ltd.; & Warner Digital Studios. Companhia: Donner/Shuler-Donner Productions; Silver Pictures; & Warner Bros. 

Sinopse: Taxista nova-iorquino acredita na possibilidade de conspirações governamentais nos EUA e começa a divulgar 

esta suspeita. Porém, passa a ser misteriosamente perseguido e pede ajuda para a mulher por quem é apaixonado. 
20.  Uma Mente Brilhante. Título Original: A Beautiful Mind. País: EUA.Data: 2001. Duração: 135 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês: & Português (em DVD). 

Direção: Ron Howard. Elenco: Russell Crowe; Ed Harris; Jennifer Connelly; Christopher Plummer; Paul Bettany; Adam 
Goldeberg; Josh Lucas; Anthony Rapp; Jason Stanford; & Judd Hirsh. Produção: Brian Grazer; & Ron Howard. Desenho 

de Produção: Wynn Thomas. Direção de Arte: Robert Guerra. Roteiro: Akiva Goldsman, baseado no livro A Beautiful 

Mind de Sylvia Nasar. Fotografia: Roger Deakins. Música: James Horner. Montagem: Daniel P. Hanley; & Mike Hill. 
Cenografia: Leslie E. Rollins. Efeitos Especiais: Digital Domain; & Keith Vanderlaan's Captive Audience Productions. 

Companhia: Universal Pictures; DreamWorks SKG; & Imagine Entertainment. Outros dados: Vencedor do prêmio 

Oscar nas seguintes categorias: melhor filme, melhor roteiro, melhor direção de melhor atriz para Jennifer Connelly. 
Filme baseado em fatos reais. Sinopse: John Nash é brilhante matemático. Após ser chamado pelo governo americano 

para fazer trabalho em criptografia, Nash começa a ser atormentado por delírios e alucinações. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Landeira-Fernandez, J.; & Cheniaux, Elie; Cinema e Loucura: Conhecendo os Transtornos Mentais 

através dos Filmes; pref. Francisco Lotufo Neto; 288 p.; 15 caps.; 39 fotos; 6 tabs.; 51 refs.; alf.; 23 x 16 cm; Artmed; 

Porto Alegre, RS; 2010; páginas 1 a 287. 

2.  Pinker, Steven; Tábula Rasa: A Negação Contemporânea da Natureza Humana (The Blank Slate: The 
Modern Denial of Human Nature); trad. Laura Teixeira Motta; 684 p.; 7 seções; 20 caps; 6 ilus.; 934 refs.; 1 apênd.; alf.; 

23 x 16 x 4 cm; enc.; 2ª imp.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2004; páginas 17 a 110. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; AssociaçãoInternacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 35 a 117. 
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4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 317 e 1.024. 

 

L. R. F. 
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B I N Ô M I O    P S I Q U I A T R I A -C O N S C I E N C I O T E R A P I A  
( I N T E R D I S C I P L I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio Psiquiatria-Consciencioterapia é a utilização técnica e cosmoé-

tica do conhecimento interassistencial de especialidades distintas e complementares relacionadas 

à saúde mental e à saúde consciencial, respectivamente, levando à ampliação do entendimento das 

parapsicopatologias através da análise interdisciplinar de variáveis multidimensional, holobiográ-

fica, holocármica, paragenética, pensênica, holossomática, parafisiológica e mesológica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; da parte de; relativo à alguma pessoa; palavra; expressão; 

termo‖. Surgiu no Século XIX. A palavra psiquiatria provém do idioma Francês, psychiatrie, sen-

do constituída pelos elementos de composição do idioma Grego, psykh, de psykhé, ―alento; sopro 

de vida; alma‖, e iatrós, ―médico‖. Apareceu em 1873. O vocábulo consciência procede do idio-

ma 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 termo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma Latim Científico, 

therapia, e este do idioma Grego, therapeía, ―cuidado; atendimento; tratamento de doentes‖. 

Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Interdisciplinaridade Psiquiatria-Consciencioterapia. 2.  Integração 

Psiquiatria-Consciencioterapia. 3.  Sinergismo Psiquiatria-Consciencioterapia. 4.  Crescendo 

Psiquiatria-Consciencioterapia. 5.  Interação Psiquiatria-Consciencioterapia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo psiquiatria: 

antipsiquiatria; Etnopsiquiatria; Gerontopsiquiatria; neopsiquiatria; Neuropsiquiatria; Ortopsi-

quiatria; psiquiatra; psiquiátrica; psiquiátrico; psiquiatrista; psiquiatro. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio Psiquiatria-Consciencioterapia, binômio 

Psiquiatria-Consciencioterapia semiológico, binômio Psiquiatria-Consciencioterapia parasse-

miológico e binômio Psiquiatria-Consciencioterapia paraetiológico são neologismos técnicos da 

Interdisciplinologia. 

Antonimologia: 01.  Psiquiatria. 02.  Consciencioterapia. 03.  Antipsiquiatria. 04.  Neu-

ropsiquiatria. 05.  Neuroconscienciologia. 06.  Especialização hemiplégica. 07.  Monovisão disci-

plinar. 08.  Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia. 09.  Sinergismo Psiquiatria-

Psicologia. 10.  Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia. 

Estrangeirismologia: a monovisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM); o comprometimento do hard disk cerebral; o know-how interdisciplinar; os af-

tereffects cosmovisiológicos terapêuticos; o tour de force pesquisístico; o estabelecimento do rap-

port interassistencial em existências prévias; o approach técnico especializado ampliado; a open 

innovation na área da saúde. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à utilização da interdisciplinaridade aplicada à saúde consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interdisciplinaridade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os axiopensenes; a axiopensenidade; os demopensenes; a demopensenidade; os exo-

pensenes; a exopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropen-

senidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade;  

o estudo interdisciplinar das incoerências pensênicas; o predomínio do sen repercutindo no ene do 

pensene. 
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Fatologia: as relações interdisciplinares entre os conteúdos técnicos da Psiquiatria e da 

Consciencioterapia; os estudos imprescindíveis sobre saúde consciencial para entendimento das 

patologias psíquicas; a complementaridade da súmula psicopatológica psiquiátrica na anaconsci-

enciocinese; a semiologia das psicopatologias, através do exame psíquico, levando à Parassemio-

logia Consciencioterápica Psicopatológica; a confluência dos redutores do autodiscernimento em 

transtorno psiquiátrico; a dissecção da patologia mental em mecanismos de funcionamento cons-

cienciais; as classificações psiquiátricas dos autassédios; as autovitimizações transformadas em 

sinais e sintomas de critérios diagnósticos; o egoísmo no cerne da patologia psíquica; a análise 

pormenorizada do temperamento; o humor enquanto estado mais duradouro e basal do afeto;  

o DSM; a Classificação Internacional das Doenças (CID); o miniconscienciograma das patologias 

humanas; o conscienciograma; os critérios diagnósticos monodimensionais; as comorbidades in-

traconscienciais agravando o prognóstico das comorbidades psiquiátricas; as recéxis e recins 

essenciais para a remissão do diagnóstico psicopatológico; a repercussão da higidez do funciona-

mento cerebral na eficácia da Autoconsciencioterapia; a autopercepção elaborada; a autocognição 

aprofundada; a autoimagem atualizada; a profilaxia pela reeducação em saúde; a atenção às inter-

corrências somáticas entre a gestação e o completo desenvolvimento cerebral; o estudo do impac-

to da dinâmica familiar na conscin; os traumas não esquecidos; as repercussões das mágoas e dos 

melindres; a influência das companhias; as afinizações conscienciais; a Internet enquanto portal 

para o assédio; os hábitos e valores da consciência; influência da religião no aparecimento da psi-

copatologia; o conceito de saúde no ambiente de inserção pessoal; o cuidado ao não acumplicia-

mento com as políticas de saúde, protocolos de tratamento e consensos de diagnóstico; a atenção 

à manipulação da indústria farmacêutica através da exposição parcial dos dados das pesquisas psi-

cofarmacológicas e da entrega de mimos aos prescritores de remédios; a interprisão no erro tera-

pêutico; o cuidado na evitação do generalismo somático e fisiológico nas doenças conscienciais;  

a ignorância ignorada sobre a doença mental; a perda de tempo evolutivo no retardamento do tra-

tamento; a importância da Neurofisiologia; a camisa-de-força farmacológica; os psicotrópicos;  

o preconceito da prescrição psiquiátrica; os receituários azul e amarelo; a receita controlada em 

duas vias; o auxílio ao paciente na evitação de novos conflitos interpessoais; a atenção ao prejuízo 

das funções laborativas e sociais influindo na realização da programação existencial. 

 

Parafatologia: a ampliação do entendimento a respeito da Psicopatoalogia através das 

premissas do paradigma consciencial; a análise da Paraetiologia; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático auxiliando à reorganização sináptica e ao equilíbrio neuroquímico 

cerebral; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as assimilações 

energéticas desapercebidas; os bloqueios energéticos agudos e cronicificados; a perspicácia na 

análise das companhias extrafísicas do portador do transtorno psiquiátrico; as possessões ma-

lignas; o link energético com a consciex parapsicótica; a atenção aos bagulhos energéticos; a se-

dação farmacológica enquanto fator facilitador das intrusões assediadoras; as interprisões gru-

pocármicas; os cobradores do passado; os amigos do passado; a transfiguração psicossomática 

fixada na psicopatologia existente na vida anterior; a transfiguração do psicossoma pela de-

ficiência do domínio somático; as carências energéticas; o congressus subtilis; as reurbanizações 

extrafísicas levando à ressoma de consciências perturbadas; a paraprocedência baratrosférica;  

a intensificação de modismos de culto à Baratrosfera (Ano-base: 2011); a inevitação da psico-

patologia, pela Paragenética, influenciando o soma atual; a paraprofilaxia das psicopatologias 

através de vivências na parapsicoteca; a influência positiva do macrossoma na Genética Filial;  

a utilização de técnicas e paratécnicas assistenciais, cosmoéticas e interdisciplinares no auxílio  

à saúde consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tratamento psiquiátrico–tratamento consciencioterápico 

concomitantes; o sinergismo da compreensão da Fisiopatologia e da Parafisiopatologia. 
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Principiologia: o princípio da afinidade consciencial; o princípio do “quem é menos 

doente assiste ao mais doente”; o princípio da autocura; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da primazia da realidade sobre qual-

quer ilusão; o princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar 

mal da mesma; o princípio cosmoético e universalista de objetivar e atuar pelo melhor para to-

das as consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente interferindo na quali-

dade assistencial ao grupo de assistidos; o entendimento, pelo assistente lúcido, do código pessoal 

de Cosmoética do assistido, levando à assertividade na assistência prestada; o código grupal de 

Cosmoética (CGC) da categoria dos assistentes. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex; a teoria do 

pensene tornada prática em toda psicopatologia; a teoria da interdependência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do sexo diário; a técnica da alcova blindada; a técnica do arco 

voltaico craniochacral; a técnica da projecioterapia; a técnica do circuito transtorácico; a técni-

ca da paracirurgia; a técnica do rapport interconsciencial; a técnica da assim na assistência ao 

assistido; a técnica da desassim na assistência ao assistente; a técnica do acoplamento áurico;  

a técnica da clarividência; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica de desbloqueio dos cha-

cras superiores; as técnicas parassemióticas cosmoéticas de avaliação dos trafares com foco nas 

potencialidades do assistido; a técnica da Inventariologia da Genética e da Paragenética. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC); o voluntariado conscienciológico na Dinâmica Interassistencial de 

Paracirurgia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciome-

trologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do 

cosmograma; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico do Curso Intermis-

sivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Paragenetico-

logia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invi-

sível da Fenomenologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Inte-

rassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito preconceituoso da redução da consciência ao respectivo problema 

mental; o efeito da utilização positiva do arcabouço mentalsomático na profilaxia de problemas 

psiquiátricos; a atenção ao efeito da força da Genética na consciência intermissivista assis-

tencial; o efeito da vontade enquanto o primeiro poder da consciência; o efeito do esclareci-

mento holossomático, holobiográfico e do modus operandi para superação da psicopatologia; os 

efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; o efeito positivo da reedu-

cação de hábitos pensênicos; o efeito do perfil do grupo de assistidos na tenepes pessoal. 

Neossinapsologia: os cursos de campos bioenergéticos levando ao escaneamento sináp-

tico e ao favorecimento de neossinapses; o aquecimento de neossinapses através da terapia men-

talsomática no Holociclo. 

Ciclologia: a quebra no ciclo da patologia. 

Binomiologia: o binômio Psiquiatria-Consciencioterapia; o binômio cuidados com  

a saúde mental–cuidados com a saúde consciencial; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio 

conscin parapsíquica–sensibilidade medicamentosa; o binômio ultraespecialização lacunada–es-

pecialista hemiplégico; o binômio especialidade médica–especialidade conscienciológica; o bi-

nômio conhecimento especializado–segurança consciencioterápica; o binômio reequilíbrio quí-

mico–disposição consciencial proexológica; o binômio bloqueio no cardiochacra–bloqueio no 

coronochacra; o binômio ectoplasmia-neuroectoplasmia; o binômio autoculpa-autopunição;  

o binômio emoção fixa–ideia fixa. 
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Interaciologia: a interação sincretismo cultural–patologia mental; a interação DSM– 

–miniconscienciograma das patologias humanas; a interação negativa das comorbidades; a inte-

ração positiva dos trafores na superação das psicopatologias. 

Crescendologia: o crescendo conduta ética–conduta cosmoética; o crescendo tenepes- 

-ofiex; o crescendo patologia psiquiátrica–patologia consciencial; o crescendo amoralidade- 

-imoralidade; o crescendo interassistencial energético palmochacras–coronochacra; o crescendo 

ressentimentos–bloqueio cardiochacra; o crescendo intoxicação energética–bloqueio energosso-

mático; o crescendo mágoas–regressão evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio valores-princípios-conduta; o trinômio sexo-dinheiro-poder; 

o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio faculdades mentais–atributos conscienciais–para-

psiquismo assistencial; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio Paragenética-Gené-

tica-Mesologia. 

Polinomiologia: o polinômio conscin assistida–consciex assistida–conscin assistente– 

–consciex assistente; o polinômio patopensenidade–intoxicação energética–crise aguda–blo-

queios energéticos–doença mental cronicificada–holopensene patológico. 

Antagonismologia: o antagonismo memória celular / holomemória; o antagonismo 

transtorno orgânico / transtorno consciencial; o antagonismo oportunidade de viver / desperdí-

cio de tempo; o antagonismo terapia elétrica / exteriorização de energias pelo conscienciotera-

peuta; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonismo pato-

logia aguda / patologia cronicificada; o antagonismo profissão / voluntariado; o antagonismo 

bem-estar / homeostasia holossomática; o antagonismo remissão do sintoma / manutenção do as-

sédio. 

Paradoxologia: o paradoxo exemplarista do Serenão Reurbanizador ressomado em cor-

po de idiota; o paradoxo de a parapatologia secular intraconsciencial, com repercussão multi-

veicular, necessitar da atuação medicamentosa no veículo mais rudimentar para evitar o prejuízo 

na realização das atividades pró-evolutivas. 

Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a conscienciocracia; 

a monovisão das políticas públicas de saúde mental; a tiranocracia; a política insana do Holocaus-

to reverberando nos continentes do Planeta-Hospital Terrestre. 

Legislogia: a lei da ação e reação; as leis egocármicas; as leis grupocármicas; as leis 

da Fisiologia; as leis da Parafisiologia; a lei do maior esforço para obtenção da autocura. 

Filiologia: a neofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a mentalsomatofilia;  

a transdisciplinofilia; as parafilias. 

Fobiologia: a tanatofobia do suicida em potencial. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose levando ao preconceito; a síndrome de 

burnout; a síndrome da labilidade parapsíquica; a síndrome de Amok; a atenção aos sintomas 

psicológicos e comportamentais nas síndromes demenciais; as autovitimizações nas síndromes de 

distorção da realidade; a síndrome do estresse pós-traumático; a síndrome depressiva na síndro-

me do ostracismo. 

Maniologia: a sexomania; a grafomania; a toxicomania; a megalomania. 

Holotecologia: a consciencioteca; a fenomenoteca; a nosoteca; a medicinoteca; a psi-

cossomatoteca; a psicologoteca; a farmacoteca; a grupocarmoteca; a trafaroteca; a traforoteca; 

a trafaloteca. 

Interdisciplinologia: a Interdisciplinologia; a Conscienciometrologia; a Holobiografolo-

gia; a Parageneticologia; a Energossomatologia; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Cosmo-

visiologia; a Cosmoeticologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o distímico; o depressivo; o ansioso; o bulími-

co; o fóbico; o esquizofrênico; o psicótico; o bipolar; o demente; o alcoolista; o dependente quí-

mico; o farmacodependente; o homossexual; o ídolo promíscuo; o bizarro; o esquisito; o louco;  

o marginalizado; o epilético; o evoluciente; o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o intermissivis-

ta; o tenepessista; o vampiro energético; o tirano; o instável; o temperamental; o trafarão; o infan-

til; o imaturo; o impulsivo; o apriorista; o ignorante; o assediado. 

 

Femininologia: a paciente psiquiátrica; a distímica; a depressiva; a ansiosa; a anoréxica; 

a bulímica; a fóbica; a esquizofrênica; a psicótica; a bipolar; a demente; a alcoolista; a dependente 

química; a farmacodependente; a lésbica; a ninfomaníaca; a cantora bizarra; a esquisita; a louca;  

a marginalizada; a epilética; a evoluciente; a psiquiatra; a consciencioterapeuta; a intermissivista; 

a tenepessista; a vampira energética; a autoritária; a multívola; a temperamental; a trafarona; a in-

fantil; a imatura; a impulsiva; a apriorista; a ignorante; a assediada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; 

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens insanus; o Homo sa-

piens reurbanisatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens desobsidiator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; 

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio Psiquiatria-Consciencioterapia semiológico = a utilização cos-

moética do conhecimento para avaliação e entendimento dos sintomas apresentados no meca-

nismo de funcionamento da conscin; binômio Psiquiatria-Consciencioterapia parassemiológico 

= a utilização cosmoética do conhecimento para avaliação e entendimento dos parassintomas 

apresentados no mecanismo de funcionamento da conscin; binômio Psiquiatria-Conscienciotera-

pia paretiológico = a utilização cosmoética do conhecimento para avaliação e entendimento da 

Paraetiogia do mecanismo de funcionamento da conscin. 

 

Culturologia: a evitação da cultura do remédio mais fácil; a atenção à cultura do cultivo 

ao emocionalismo; a interassistência intrafísica aos representantes da cultura da Baratrosfera. 

 

Classificação. De acordo com a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

15 tipos básicos de diagnósticos diferenciais, porém não excludentes, a serem feitos pela Consci-

encioterapia a partir da análise de características específicas apresentadas pela conscin evoluci-

ente, em determinado momento evolutivo, utilizando-se do conhecimento da Nosografia Psiquiá-

trica: 

01.  Amoralidade / transtorno da personalidade borderline. 

02.  Bifrontismo / transtorno da personalidade antissocial. 

03.  Defasagem energética (vampirização) / transtorno depressivo. 

04.  Detalhismo / perfeccionismo. 

05.  Dispersão consciencial / transtorno de deficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH). 

06.  Euforin / megalomania. 

07.  Exopensenidade / obsessão (transtorno obsessivo-compulsivo). 

08.  Falta de sustentação energética / transtorno ciclotímico. 

09.  Fenômeno parapsíquico / alteração psicopatológica. 

10.  Inconstância no voluntariado, na profissão, nos hábitos e nos posicionamentos 

/ transtorno afetivo bipolar (TAB). 

11.  Labilidade parapsíquica / labilidade emocional. 

12.  Melin proexológica / depressão unipolar. 

13.  Possessão maligna / episódio psicótico. 
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14.  Síndrome do ostracismo / distimia. 

15.  Strong profile / temperamento forte. 

 

Interdisciplinaridade. Apesar da abordagem reducionista e intrafisicalizada da Psiquia-

tria, a interação dos conhecimentos desta especialidade médica com a Consciencioterapia leva  

à expansão das possibilidades de instrumentos, técnicas e ferramentas assistenciais diagnósticas, 

terapêuticas e profiláticas. 

 

Métodos. Pelos conhecimentos da Disciplinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 20 tipos de instrumentos diagnósticos e possibilidades terapêuticas da Psiquiatria e da Consci-

encioterapia, respectivamente, podendo ser utilizados conjuntamente e ocasionar o sinergismo in-

terdisciplinar: 

 

A.  Instrumentos Diagnósticos: 

01.  Análise Genética / Análise Paragenética. 

02.  Anamnese / Anaconscienciocinese. 

03.  Aparelho intrafísico / Paraaparelho. 

04.  Atenção à Fisiologia / Atenção à Parafisiologia. 

05.  Avaliação do soma / Avaliação do holossoma. 

06.  Avaliação social / Avaliação parassocial. 

07.  Escalas diagnósticas / Técnicas consciencioterápicas. 

08.  Exames de imagem / Assimilação energética; clarividência. 

09.  Semiologia / Parassemiologia. 

10.  Sistemas classificatórios (DSM; CID) / Classificação de trafares (Conscienciogra-

ma; miniconscienciograma das patologias humanas). 

 

B.  Possibilidades Terapêuticas: 

11.  Estimulação magnética transcraniana / Arco voltaico craniochacral. 

12.  Locus de controle interno / Técnicas de antivitimização (autodesassédio). 

13.  Mudança de foco mental / Higiene consciencial. 

14.  Psicoeducação / Impactoterapia. 

15.  Psicofarmacoterapia / Projecioterapia. 

16.  Psiconeurocirurgia / Paracirurgia. 

17.  Reeducação alimentar e atividade física / Técnicas anticonflitivas (ansiedade). 

18.  Terapia de dessensibilização / Estado vibracional. 

19.  Terapia ocupacional / Terapia mentalsomática. 

20.  Terapia sistêmica / Técnica da tela mental. 

 

Somaticidade. A alteração no arcabouço cerebral e o comprometimento na neurofuncio-

nalidade encefálica da conscin apresentadora de patologia psiquiátrica podem levar à baixa reso-

lutividade do tratamento consciencioterápico. 

Neuroquímica. Há casos nos quais o tratamento farmacológico é imprescindível para  

o reequilíbrio neuroquímico somático, e consequente melhoria na saúde holossomática. A poster-

gação do tratamento psiquiátrico pode levar ao subnível de funcionamento da conscin, às interpri-

sões grupocármicas e à redução do nível da autocognição. 

Integração. A heterajuda consciencioterápica, por si só, não exclui a necessidade do tra-

tamento medicamentoso, assim como, a Consciencioterapia não é excluída quando há demanda 

da terapia farmacológica. Cada caso deve ser avaliado de acordo com as necessidades personalís-

simas de cada conscin. 

Autocura. A verdadeira cura baseia-se na autocura. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio Psiquiatria-Consciencioterapia, indicados para 

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

interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Cognoscível:  Cogniciologia;  Neutro. 

09.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  EVITAÇÃO  DO  ISOLAMENTO  CIENTÍFICO  PELO  BINÔ-
MIO  PSIQUIATRIA-CONSCIENCIOTERAPIA  LEVA  À  COMU-

NICAÇÃO  TÉCNICA  DE  PESQUISAS,  AO  INTERCÂMBIO   
DE  IDEIAS  E  AO  UNIVERSALISMO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou as ideias convergentes e divergentes 

entre a Psiquiatria e a Consciencioterapia? Tal atitude ampliou a visão de conjunto pessoal em 

relação às possibilidades terapêuticas interassistenciais? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Exorcismo de Emily Rose. Título Original: The Exorcism of Emily Rose. País: EUA. Data: 2005. Du-

ração: 119 min. Gênero: Terror. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; Assírio Neo-Aramaico; Alemão; Grego; He-
braico; Latim; & Aramaico. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Espanhol; Inglês; Português; & Tailandês (em 

DVD). Direção: Scott Derrickson. Elenco: Laura Linney; Tom Wilkinson; Campbell Scott; Jennifer Carpenter; & Colm 

Feore. Produção: Paul Harris Boardman; Beau Flynn; Gary Lucchesi; Tom Rosenberg; & Tripp Vinson. Desenho de 

Produção: David Brisbin. Direção de Arte: Sandi Tanaka. Roteiro: Paul Harris Boardman; & Scott Derrickson. Foto-

grafia: Tom Stern. Música: Christopher Young. Montagem: Jeff Betancourt. Cenografia: Lesley Beale. Efeitos Espe-

ciais: Zircon Enterprises; Keith Vanderlaan's Captive Audience Productions; & Technicolor Digital Intermediates. Com-

panhia: Lakeshore Entertainment; & Firm Films. Outros dados: Filme baseado no caso real de exorcismo de Anneliese 

Michel. Sinopse: Advogada amarga e cheia de ressentimentos faz a defesa de padre envolvido em complicado caso de 

exorcismo. 
 

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 Interncional 

de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 251. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 37 ilus.;  

5 índices; 240 sinopses; 36 tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; As-

sociação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 571 a 676 e 872 a 882. 
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3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29  

x 21 x 7 cm; enc.; Foz do Iguaçu, PR; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
2003; páginas 502 a 798. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 4 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 1 a 236. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Borges, Lucienne Martins; & Pocreau, Jean-Bernard; Reconhecer a Diferença: O Desafio da Etnopsiquia-

tria; Psicologia em Revista; Artigo; V. 15;  N. 1; 3 enus.; 14 refs.; Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais (PUC Minas Gerais); Belo Horizonte, MG; Abril, 2009; páginas 232 a 245; disponível em: <http://pe-

psic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682009000100014&lng=pt&nrm=iso>; acesso em:  05.10.11. 

 

A. C. G. 
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B I N Ô M I O    R E C O N H E C I M E N T O -G R A T I D Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio reconhecimento-gratidão é a conjunção da capacidade, caracte-

rística ou atributo de a consciência, intra ou extrafísica, perceber, enxergar, compreender e admi-

tir o recebimento de aporte patrocinado por outrem, passando a se sentir agradecida pelo benefí-

cio obtido. 

Tematologia. Tema central homeostático.  

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; 

prenome; sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo reconhecimento procede tam-

bém do idioma Latim, recognoscere, ―fazer a revista de; inspecionar; examinar; verificar‖. Apare-

ceu no Século XIV. A palavra gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, ―gratidão‖. Surgiu no 

Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Binômio reconhecimento-agradecimento. 2.  Binômio autoconscien-

tização-gratidão. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio reconhecimento-gratidão, binômio pri-

mário reconhecimento-gratidão e binômio avançado reconhecimento-gratidão são neologismos 

técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio descaso-ingratidão. 2.  Binômio indiferença-ingratidão. 

Estrangeirismologia: o nonsense evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade na identificação dos aportes recebidos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gratidão: 

lucidez evolutiva. Reconheçamos nossos aportes. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Nenhum dever é mais importante 

do que a gratidão. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras 

(Marco Túlio Cícero 106–43 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da gratulação evolutiva; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; o holopensene da interdependência evolutiva. 

 

Fatologia: a necessidade da retribuição após o reconhecimento dos ganhos admitidos;  

o sentimento de ter mérito diante da ajuda recebida; o nascimento progressivo do sentimento de 

gratidão pelas oportunidades de aprendizado; o autodesassédio inerente à percepção do auxílio re-

cebido; a arrogância significando ingratidão; o receio de sentir-se em débito perante outras cons-

ciências; a prepotência ostensiva ao desconsiderar a interdependência evolutiva; a ausência de 

gratidão associada à superficialidade da autopesquisa; a dificuldade íntima para aceitar ajuda;  

o hábito de ajudar e de se permitir ser ajudado; o reconhecimento sincero aos cuidados assisten-

ciais dos acompanhantes de idosos e dos profissionais de saúde; a gratidão aos assistidos; o ato de 

desatar os nós mentaissomáticos contribuindo para enxergar os aportes recebidos; o ato de sentir  

e ter gratidão por si próprio; a gratidão pela oportunidade desta ressoma aos pais biológicos, inde-

pendentemente dos revezes grupocármicos; a gratidão à tares recebida; a gratidão à dupla evoluti-

va; a gratidão íntima inerente às autossuperações evolutivas; as megaoportunidades desta vida in-

trafísica com a consequente gratidão aos preceptores evolutivos; a gratidão aos esbregues evoluti-

vos; a gratidão à superintendência do evoluciólogo no planejamento da proéxis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os desbloqueios 

corticais favorecendo a lucidez perante os benefícios recebidos; os extrapolacionismos de frater-

nidade vivenciados; os esforços assistenciais do amparador extrafísico, muitas vezes, imperceptí-

veis aos olhos do assistido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico prepotência–cegueira evolutiva; o sinergismo 

antiarrogância–autoconscientização interassistencial; o sinergismo autodesassédio–perceptibili-

dade interassistencial. 

Principiologia: o princípio de a falta de autoconsciencialidade perante as assistências 

recebidas poder comprometer a proéxis; o princípio da gratidão favorecendo as escolhas priori-

tárias. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à retribuição dos mínimos 

ganhos evolutivos; o código grupal de Cosmoética (CGC) valorizando as contribuições dos com-

passageiros evolutivos. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria dos aportes existen-

ciais. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico significando retribuição pessoal pe-

los muitos aportes auferidos e demostrando a autorresponsabilidade teática perante as proéxis 

alheias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autotenepessologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi-

vo; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

das Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da 

Criticologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: o efeito homeostático e harmonizador ao se reconhecer o benefício recebi-

do; o efeito autapaziguador gerado pelo exercício da gratidão; o efeito harmonizador e gratifi-

cante referente aos cuidados com as plantas; a gratidão à companhia e aos efeitos terapêuticos 

decorrentes da interrelação com os subumanos. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses proporcionando a identificação a posteri-

ori dos muitos aportes recebidos. 

Enumerologia: o ato de conceder e receber; o ato de enxergar e perceber; o ato de com-

preender e retribuir; o ato de aceitar e valorizar; o ato de sentir e partilhar; o ato de receber e retri-

buir; o ato de usufruir e agradecer. 

Binomiologia: o binômio reconhecimento-gratidão; o binômio fechadismo-perdas; o bi-

nômio abertismo-extrapolacionismos. 

Interaciologia: a interação egocentrismo-autassédio; a interação fechadismo-insegu-

rança; a interação autodesassédio realizado–heterassistência recebida. 

Crescendologia: o crescendo autocognição-autopercepção; o crescendo autoconscienti-

zação-reconhecimento; o crescendo gratidão-retribuição; o crescendo megafraternismo-univer-

salismo.  

Trinomiologia: o trinômio prepotência-arrogância-insegurança; o trinômio autoconfi-

ança vivenciada–assistência aceita–interassistência madura. 

Polinomiologia: o polinômio homeostático pesquisar-perceber-reconhecer-valorizar- 

-retribuir. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / inconsciência; o antagonismo au-

todiscernimento / insensatez; o antagonismo monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo de o recebimento de muitos aportes não ser garantia de sa-

tisfação íntima. 

Politicologia: a política da convivialidade sadia. 
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Legislogia: a lei do retorno holocármico; a lei da evolução interconsciencial. 

Filiologia: a egofilia; a mnemofilia; a autoconscienciofilia; a autocriticofilia; a interas-

sistenciofilia; a conviviofilia; a autocogniciofilia. 

Fobiologia: a superação da fobia em aceitar ajuda. 

Sindromologia: a síndrome da onipotência atrapalhando o reconhecimento e o recebi-

mento dos aportes; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da prepotência. 

Maniologia: a mania de querer dar conta de tudo sozinho. 

Mitologia: o mito de não precisar de ninguém para evoluir; o mito da independência 

absoluta. 

Holotecologia: a convivioteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a consciencioterapeu-

ticoteca; a assistencioteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmolo-

gia; a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Passadologia; a Interassis-

tenciologia; a Conviviologia; a Holomnemologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

termissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o consciencioterapeu-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o reeducador; o escritor; o exemplarista; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeu-

ta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio primário reconhecimento-gratidão = a capacidade de a consci-

ência perceber e valorizar os aportes recebidos entretanto sem mobilizar-se para retribuí-los; bi-

nômio avançado reconhecimento-gratidão = a capacidade de a consciência perceber, valorizar  

e retribuir os aportes recebidos, integrando-se às tarefas evolutivas interassistencias. 

 

Culturologia: a cultura de estar disponível tanto para dar, quanto para receber; a cul-

tura da gratidão e da reciprocidade; a cultura da evolução consciencial grupal. 

 

Reconhecimento. A vivência de crise existencial gera reclamação e questionamentos so-

bre estarem passando pelo contexto negativo, sem conseguir enxergar a real causa do mesmo. Em 

geral, devido à ausência de cosmovisão e de autocognição, se instala o autassédio. Contudo, pas-

sado o período conturbado, a própria consciência pode reconhecer os benefícios e os aprendiza-

dos auferidos com a vivência. 
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Lucidez. De acordo com a Autoconsciencioterapia, as crises são oportunidades para se 

amadurecer, pois possibilitam reflexões sobre os motivos de se ter atraído tal experiência. Cabe 

aos mais lúcidos, tirar proveito evolutivo da adversidade vivenciada. 

 

Aportes. Considerando a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 22 variáveis com os 

motivos gratulatórios relacionados a diversos aportes inerentes à Ciência Conscienciologia: 

01.  Amizade. A identificação de amizades raríssimas. 

02.  Atualização. O acesso a verdades relativas de ponta (verpons). 

03.  Autorrevezamento. A coautoria da Enciclopédia da Conscienciologia. 

04.  Chave evolutiva. O aprendizado da técnica do estado vibracional. 

05.  Debates. A participação de debates no Tertuliarium. 

06.  Desassédio. O auto e heterodesassédio inerentes à prática da docência consciencio-

lógica. 

07.  Esclarecimento. A qualificação interassistencial ao fazer e receber a tarefa do escla-

recimento (tares). 

08.  Espaço. A frequência ao Holociclo enquanto ambiente otimizado para escrever  

e pesquisar. 

09.  Especialistas. O auxílio técnico de amparadores intra e extrafísicos. 

10.  Estadia. A possibilidade de visitar e / ou morar na Cognópolis. 

11.  Exemplarismo. A teática do código pessoal de Cosmoética. 

12.  Grupalidade. O voluntariado em Instituições Conscienciocêntricas (ICs).  

13.  Laboratórios. A autoinvestigação nos laboratórios de autopesquisa.  

14.  Materiais. A leitura ou publicação de artigos, livros e tratados.  

15.  Molde. O acesso à chapa verbetográfica. 

16.  Otimização. O emprego da técnica da dupla evolutiva. 

17.  Parapsiquismo. A identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

18.  Potencialização. A prática diária da tenepes (tarefa energética pessoal). 

19.  Preintermissiologia. A itinerância conscienciológica. 

20.  Preparação. A participação no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

21.  Recin. A escolha e aplicação exitosa de técnicas evolutivas recinológicas. 

22.  Referência. O conhecimento dos próximos passos evolutivos, ao considerar a Esca-

la Evolutiva das Consciências.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio reconhecimento-gratidão, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Aceitação  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático.  

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Macrossenso:  Holomaturologia;  Homeostático.  

09.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 
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14.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  BINÔMIO  RECONHECIMENTO-GRATIDÃO  VIVENCIADO  

COM  HOLOMATURIDADE  CONSCIENCIAL  DEMONSTRA  

SENSO  DE  INTERDEPENDÊNCIA  EVOLUTIVA  E  MOBILIZA  

O  ASSISTIDO  A  RETRIBUIR  OS  APORTES  RECEBIDOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os inúmeros aportes recebidos nesta 

vida? Já começou a retribuí-los? 

 
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; 20 cenografias; 24 discogra-

fias; 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 

920, 922 e 928. 

 

L. R. 
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B I N Ô M I O    R E P R E S E N T A T I V I D A D E -R E S P O N S A B I L I D A D E  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio representatividade-responsabilidade é a condição de a consci-

ência desempenhar o papel de referência ou exemplo multidimensional, no contexto grupal, assu-

mindo de maneira lúcida os compromissos decorrentes de tal circunstância. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra binômio procede do idioma Latim, binomius, ―dois nomes; con-

sistindo de dois termos‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo representatividade deriva do idioma 

Francês antigo, representatif, e este do idioma Latim Medieval, repraesentativus, ―representati-

vo‖. Apareceu no Século XIV. O termo responsável provém 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. 

Sinonimologia: 1.  Binômio representatividade-dever. 2.  Binômio referenciabilidade- 

-responsabilidade. 3.  Binômio representatividade-compromisso. 4.  Binômio representatividade- 

-seriedade. 

Cognatologia. Eis 15 cognatos derivados do vocábulo representatividade: autorrepre-

sentatividade; heterorrepresentatividade; megarrepresentante; megarrepresentatividade; multi-

representatividade; representabilidade; representação; representada; representado; representa-

dor; representadora; representar; representativa; representativo; representável. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio reprensentatividade-responsabilidade, bi-

nômio representatividade-responsabilidade incipiente e binômio representatividade-responsabili-

dade veterano são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio irrepresentatividade-irresponsabilidade. 2.  Binômio irre-

ferenciabilidade-displicência. 

Estrangeirismologia: o standing for others; o rapport com o grupo representado; a per-

formance representativa; o Evolutionarium; o Retrocognitarium; o teamwork evolutivo; o Reedu-

candarium; o flashback intermissivo; o link com a próxima ressoma; o background consciencial  

à prova; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao senso cosmoético de representatividade grupocármica. 

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

tividade traz responsabilidade. Representatividade cosmoética exemplifica. Interassistência gru-

pal liberta. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões populares relacionadas ao binômio representatividade- 

-responsabilidade: a consciência de ser voz do povo; a condição responsável do 1 por todos e to-

dos por 1; o referencial da conscin ponta firme; a chance de ouro; a deliberação do só tem tu vai 

tu mesmo; a percepção de a hora é agora; o fato de o combinado não sair caro. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade grupal; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grupopensenes; a grupopense-

nidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a representatividade decorrente do holopensene 

dos símbolos, imagens, frases, números e datas; a reciclagem pensênica sendo motivadora do bi-

nômio representatividade-responsabilidade; a responsabilidade individual das assinaturas pensê-

nicas grupais; a representatividade grupal das assinaturas pensênicas individuais; os pensenes de 

gratidão decorrentes da representatividade grupal cosmoética; os pensenes de retribuição pessoal 

decorrentes da responsabilidade grupal. 
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Fatologia: a autolucidez quanto ao papel desempenhado dentro dos grupos evolutivos;  

a atuação responsável enquanto referência para outras consciências; o autocompromentimento in-

terassistencial grupal; a percepção consciente da possibilidade de contribuir com o grupo ao assu-

mir a responsabilidade dos próprios trafores; a responsabilidade crescente quanto às representa-

ções grupais já percebidas; a atuação do binômio representatividade-responsabilidade na condi-

ção de libertador de interprisões grupocármicas e acelerador evolutivo grupal; a responsabilidade 

do representado perante a escolha dos representantes; as autossuperações decorrentes da represen-

tatividade cosmoética ainda não alcançada; a autorrepresentatividade dos erros e acertos das retro-

vidas; o fato de a representatividade individual não poder ser atribuída a outrem; a responsabilida-

de dos autopensenes denotando a representatividade implícita na intencionalidade; o voo solo da 

liderança interassistencial; a oportunidade evolutiva de desempenhar o papel de minipeça atuante; 

a possibilidade de ser a pessoa certa na hora certa; a chance de retribuir ao grupo evolutivo a re-

presentatividade conferida; o momento divisor de águas entre a teoria e a prática; a hora de testar 

os conceitos aprendidos; o senso de responsabilidade aflorado quando distante do grupo represen-

tado; a atuação responsável da conscin esteio de família; a representatividade implícita e a res-

ponsabilidade decorrente da conscin macrossômata; a representabilidade-responsabilidade decor-

rente da convivência interespécies; o ato interassistencial potencializador de outras representativi-

dades; a responsabilidade de poder fazer a diferença para o grupo evolutivo; o ato interassisten-

cial de pensar nas consciências representadas enquanto referência maior na tomada das próprias 

decisões; o binômio representatividade-responsabilidade enquanto antídoto contra a desistência  

e o medo de fracassar; a representatividade sendo ponte de ligação da consciência com os mais 

diversos grupos; o senso de oportunidade evolutiva aguçado pelo binômio representatividade- 

-responsabilidade; a representatividade de todas as referências identificadoras da consciência;  

a representatividade intrafísica repercutindo nas consciexes do grupo evolutivo. 

 

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

sentatividade-responsabilidade expresso na atuação dos amparadores extrafísicos enquanto cata-

lisadores da evolução de outras consciências; a pararrepresentatividade dos pares evolutivos de 

mesma origem extrafísica; a pararresponsabilidade do(a) evoluciólogo(a) sendo orientador(a) de 

grupos evolutivos na pré-ressoma; a representatividade extrafísica repercutindo nas conscins do 

mesmo grupo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo maturidade-coerência-interassistência; o sinergismo co-

ragem-autossuperação-grupocarmalidade; o sinergismo da conjunção de esforços pelo bem da 

maioria. 

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

mento pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de causa e efei-

to; o princípio do sacrifício pessoal em prol dos benefícios grupais; o princípio da retribuição 

pessoal; o princípio da realização do prioritário em benefício da maioria; o princípio de cumprir 

o combinado; o princípio do sozinho vai mais depressa, em grupo se vai mais longe. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) representado pela atuação respon-

sável de cada consciência no grupo evolutivo; a atualização do código pessoal de Cosmoética 

(CPC) da conscin lúcida quanto à representatividade grupal. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica ressaltando a importância da 

responsabilidade grupal no processo evolutivo; a teoria dos heterorrevezamentos conscienciais 

grupais; a teoria da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a teoria da 

tridotação consciencial enquanto fator otimizador do binômio representatividade-responsabili-

dade. 

Tecnologia: as técnicas da interassistência consciencial; a técnica de reciclagem intra-

consciencial; a técnica do autoposicionamento cosmoético; a técnica de identificação dos trafo-

res, trafares e trafais; a técnica da retribuição pessoal; a técnica de colocar-se no lugar do outro. 
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Voluntariologia: a representatividade multidimensional expressa na responsabilidade do 

voluntariado interassistencial; as repercussões não mensuráveis do voluntariado e paravolunta-

riado interassistenciais; o binômio representatividade-responsabilidade no trabalho voluntário 

da tenepes; a força do amparo de função de acordo com a representatividade do trabalho volun-

tário interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holoma-

turologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia. 

Efeitologia: o efeito propulsor da responsabilidade interassistencial assumida com de-

terminação; o efeito desassediador e exemplificador da representatividade cosmoética eficaz;  

o efeito da valorização dos trafores na representatividade eficiente; o efeito multiplicador e plu-

ridimensional da representatividade interassistencial grupal. 

Neossinapsologia: as neossinapses da representatividade inerente a todas as consciên-

cias em todas as manifestações multidimensionais; as neossinapses de interassistência advindas 

da autexposição cosmoética; a representatividade cosmoética desencadeando neossinapses de li-

derança interassistencial; as neossinapses de reciclagem intraconsciencial decorrentes das auto-

multirresponsabilidades interassistenciais já identificadas; as neossinapses de responsabilidade 

geradas a partir da conscientização dos processos de exemplarismo pessoal tarístico e de hetero-

revezamento evolutivo. 

Ciclologia: os heterorrevezamentos evolutivos dentro do Ciclo Multiexistencial Grupal 

(CMG); a inseparabilidade grupocármica através do ciclo representante-representado; o Ciclo 

Multiexistencial Pessoal (CMP) levando a consciência à inevitável condição de liderança inter-

assistencial grupal; as responsabilidades inerentes ao ciclo programação existencial–completismo 

existencial; a representatividade intrínseca ao ciclo assistido-assistente; o ciclo aprendiz-profes-

sor renovando representatividades e responsabilidades cada vez maiores. 

Binomiologia: o binômio representatividade-responsabilidade; o binômio qualificação 

intraconsciencial–retribuição pessoal; o binômio autolucidez-autocomprometimento; o binômio 

representatividade-autenfrentamento; o binômio reciclagem pensênica–reconciliação grupal;  

o binômio referenciabilidade-autocompromisso; o binômio minipeça interassistencial–maxiproé-

xis grupal. 

Interaciologia: a interação representatividade-Cosmoética; a interação Curso Intermis-

sivo (CI)–programação existencial; a interação seriéxis grupais–oportunidades de representati-

vidade; a interação individualidade-grupalidade; a representatividade e a responsabilidade con-

sequentes da interação entre gerações. 

Crescendologia: o crescendo minipeça inconsciente–minipeça consciente; o crescendo 

individualidade egoica–representatividade cosmoética; o crescendo Homo sapiens timidus–Ho-

mo sapiens communicabilis; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis; o crescendo egocarma-gru-

pocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio minipeça-rapport-interassistência; o trinômio teoria-oportu-

nidade-teática; o trinômio aprendizado-liderança-retribuição. 

Polinomiologia: o polinômio interdependência-multirrepresentatividade-multirrespon-

sabilidade-interassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo representatividade anticosmoética / interassistencia-

lidade; o antagonismo autolucidez / autocorrupção; o antagonismo minipeça interassistencial  

/ egocentricidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de representar e ser representado por diferentes consciên-

cias ao mesmo tempo; o paradoxo de ter responsabilidade na evolução de outras consciências 

mesmo sabendo ser individual o processo evolutivo; o paradoxo de o Serenão possuir maxirre-

presentatividade extrafísica dentro da condição de miniexposição intrafísica. 
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Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a proexo-

cracia; a discernimentocracia; a paradireitocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoética; 

a lei da retribuição pessoal; a lei do aprimoramento evolutivo contínuo. 

Filiologia: a discernimentofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a decidofilia; a proexo-

filia; a grupofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a hipengiofobia; a recinofobia; a sociofobia; a cacorrafiofobia; a biofobia;  

a neofobia; a catagelofobia; a glossofobia; a laliofobia; a decidofobia; a proexofobia; a autossupe-

ração das fobias. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome de Peter Pan; a síndrome 

do egocentrismo infantil. 

Maniologia: a egomania; a fracassomania; a murismomania; a retromania; a mania de 

ficar se comparando com os outros; a mania de não cumprir o combinado; a mania de não assu-

mir os trafores, os trafares e os trafais; a mania de não assumir a proéxis; a mania de ter medo da 

opinião alheia. 

Mitologia: o mito da possibilidade de evoluir no isolamento; a autocorrupção incrustada 

no mito de evoluir sem assumir maiores responsabilidades; o mito de não querer se expor para 

minimizar o cometimento de erros; o mito de se achar incapaz para a realização da tarefa apre-

sentada. 

Holotecologia: a evolucioteca; a interassistencioteca; a grupocarmoteca; a prioroteca;  

a comunicoteca; a holomaturoteca; a socioteca; a epicentroteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Holomaturologia; a Intermissiologia; a Evo-

luciologia; a Interassistenciologia; a Materpensenologia; a Megapriorologia; a Comunicologia;  

a Parapedagogia; a Desassediologia; a Epicentrologia; a Lucidologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência minipeça lúcida; o ser interassistencial; a consciência repre-

sentante cosmoética lúcida; a consciência responsável. 

 

Masculinologia: o aprendiz; o veterano; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o convivió-

logo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluci-

ente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o neurocirur-

gião estadunidense Eben Alexander (1953–); o nadador da Guiné Equatorial Eric Moussambani 

(1978–); o jogador sul africano de rúgbi Jacobus François Pienaar (1967–); o projetor consciente; 

o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a aprendiz; a veterana; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a conviviólo-

ga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a educadora estadunidense Anne Sullivan (1866– 

–1936); a educadora estadunidense Erin Gruwell (1969–); a austríaca Miep Gies (1909–2010);  

a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai (1997–); a escritora estadunidense Martha Mason 

(1937–2009); a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbe-

tógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communicabilis; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio representatividade-responsabilidade incipiente = a automani-

festação semilúcida quanto à responsabilidade de ser referência para determinados grupos, desco-

nhecendo as ligações multidimensionais entre as consciências envolvidas; binômio representati-

vidade-responsabilidade veterano = a automanifestação lúcida quanto à responsabilidade do pa-

pel a ser desempenhado e enquanto referência grupal, conhecendo as ligações multidimensionais 

existentes entre as consciências envolvidas. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura 

da Conviviologia Evolutiva; a cultura da autexposição cosmoética; a cultura da Lucidologia. 

 

Taxologia. No âmbito da Interassistenciologia, o binômio representatividade-responsa-

bilidade pode ser encontrado em 20 categorias ou condições, descritas a seguir, em ordem alfabé-

tica: 

01. Docência: a representatividade-responsabilidade adquirida pelo exercício da docên-

cia conscienciológica. 

02. Duplismo: a representatividade-responsabilidade exercida na condição da dupla 

evolutiva. 

03. Energossoma: a representatividade-responsabilidade decorrente da manifestação lú-

cida das energias conscienciais. 

04. Epicentrismo: a representatividade-responsabilidade resultante do epicentrismo 

consciencial. 

05. Exemplarismo: a representatividade-responsabilidade desenvolvida a partir do 

exemplarismo pessoal. 

06. Família: a representatividade-responsabilidade exercida pela família no acolhimen-

to da conscin recém ressomada. 

07. Geografia: a representatividade-responsabilidade adquirida a partir dos locais geo-

gráficos de nascimento e moradia. 

08. Gescon: a representatividade-responsabilidade decorrente da gescon tarística produ-

zida. 

09. Intermissão: a representatividade-responsabilidade derivada das tarefas extrafísicas 

desenvolvidas durante o período intermissivo. 

10. Intermissivista: a representatividade-responsabilidade proveniente da condição de 

aluno ou professor de Curso Intermissivo. 

11. Labor: a representatividade-responsabilidade advinda do trabalho profissional intra-

físico. 

12. Mentalsoma: a representatividade-responsabilidade explicitada pela manifestação 

do pensamento da consciência. 

13. Nominal: a representatividade-responsabilidade originária do nome e sobrenome. 

14. Parageografia: a representatividade-responsabilidade adquirida a partir do local ex-

trafísico de origem. 

15. Política: a representatividade-responsabilidade decorrente do desempenho político 

perante os interesses da maioria. 

16. Pré-intermissão: a representatividade-responsabilidade advinda da atuação da 

conscin intermissivista visando as atividades a serem desenvolvidas no próximo período intermis-

sivo. 

17. Proéxis: a representatividade-responsabilidade adquirida durante o período extrafí-

sico através da assunção de compromissos para a próxima ressoma. 
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18. Projeção: a representatividade-responsabilidade explicitada a partir da atuação cos-

moética do(a) projetor(a) consciente. 

19. Traforismo: a representatividade-responsabilidade derivada dos trafores atuantes da 

consciência. 

20. Voluntariado: a representatividade-responsabilidade originada do trabalho volun-

tário. 

 

Tipologia. Do ponto de vista da Epicentrologia, eis 2 exemplos de tipos de representati-

vidade: 

1. Explícita: a de reconhecimento público, vinda de outras consciências. 

2. Anônima: a operante e ao mesmo tempo silenciosa, desconhecida aos olhos da maio-

ria das demais consciências. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 5 consequências 

práticas advindas da assunção do binômio representatividade-responsabilidade: 

1.  Comunicabilidade: megaexposição consciencial inevitável. 

2.  Engajamento: melhor compreensão do processo de minipeça interassistencial. 

3.  Fraternidade: maior consideração e afeto pelas demais consciências. 

4.  Holomaturidade: autolucidez quanto às próprias manifestações. 

5.  Ortopensenidade: afinização com holopensene de amparo extrafísico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o binômio representatividade-responsabilidade, indica-

dos 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.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Candidatura  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Realização  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

O  EMPREGO  LÚCIDO  DO  BINÔMIO  REPRESENTATIVI-
DADE-RESPONSABILIDADE  É  OPORTUNIDADE  EVOLUTIVA  

ÍMPAR  PARA  OTIMIZAÇÃO  DAS  RECICLAGENS  GRUPAIS  

NO  AMPLO  CONTEXTO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou oportunidades para o exercício do 

binômio representatividade-responsabilidade? Atualmente, tem tirado proveito evolutivo dessa 

condição? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  12 Homens e uma Sentença. Título Original: 12 Angry Men. País: EUA. Data: 1957. Duração: 96 min. 
Gênero: Drama; Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Inglês; Espanhol;  

& Português (em DVD). Direção: Sidney Lumet. Elenco: Henry Fonda; Ed Begley; Lee J. Cobb; Martin Balsan; John 

Fiedler; Jack Klugman; Ed Binns; Jack Warden; Joseph Sweeney; George Voskovec; Robert Webber; Rudy Bond; James 
Kelly; Billy Nelson; & John Savoca. Produção: Henry Fonda; & Reginald Rose. Direção de Arte: Robert Markel. 

Roteiro: Reginald Rose. Fotografia: Boris Kaufman. Música: Kenyon Hopkins. Maquiagem: Herman Buchman. 

Edição: Carl Lerner. Companhia: Twentieth Century Fox Home Entertainment; & LLC. Distribuição: Fox; & MGM. 
Sinopse: Jovem é condenado por suposto assassinato do próprio pai e a decisão sobre liberdade ou pena de morte só 

poderá ser aplicada tendo veredito unânime dos 12 jurados. Apenas 1 dos 12 jurados não está convencido da culpabilidade 

do réu. Decidido a analisar novamente os fatos do caso, o jurado número 8 não enfrenta apenas as dificuldades de inter-
pretação dos fatos para achar a inocência do réu, mas também a má vontade e os rancores dos outros jurados, com vontade de 

logo irem embora para casa. 
2.  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 Produ-

ção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. Fotogra-

fia: 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 precário, 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 a exemplo da tolerância, disciplina e cooperação. 

Sugere então aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vidas e reperspectivando 
o futuro. 

3.  Fernão Capelo Gaivota. Título Original: Jonathan Livingston Seagull. País: EUA. Data: 1973. Duração: 

99 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português;  
& Espanhol (em DVD). Elenco (vozes): Philip Ahn; Richard Crenna; James Franciscus; Juliet Mills; Hal Holbrook;  

& Dorothy McGuire. Direção & Produção: Hall Bartlett. Desenho de Produção: Boris Leven. Roteiro: Hall Bartlett;  

& Richard Bach. Fotografia: Jack C. Couffer. Música: Neil Diamond. Edição: James Galloway; & Frank Keller. Efeitos 

Especiais: L. B. Abbott. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Fernão Capelo Gaivota é a ave insatisfeita com 

vida limitada vivida pelas outras gaivotas do próprio bando, buscando sempre se aperfeiçoar, voando melhor e mais rá-

pido, em busca da perfeição. Após se desenvolver Fernão volta ao bando para ensinar todo aprendizado obtido nas supe-
rações dos limites. 

4.  O Milagre de Anne Sullivan. Título Original: The Miracle Worker. País: EUA. Data: 1962. Duração: 

106 minutos. Gênero: Biografia; & Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: 
Português. Direção: Arthur Penn. Elenco: Anne Bancroft; Patty Duke; Victor Jory; Inga Swenson; Andrew Prine; Diane 

Bryan; Donna Bryan; Peggy Burke; Michael Darden; Michele Farr; & Alan Howard. Produção: Fred Coe. Direção de 

Arte: George Jenkins. Roteiro: William Gibson. Fotografia: Ernesto Caparrós. Música: Laurence Rosenthal. Cenogra-

fia: William Gibson. Figurino: Ruth Morley. Edição: Aram Avakian. Estúdios: Big Sky Ranch - 4927 Bennett Road, 

Simi Valley, Califórnia, EUA. Companhia: Playfilm Productions. Sinopse: A incansável tarefa da educadora Anne 

Sullivan (Anne Bancroft), ao tentar fazer Helen Keller (Patty Duke), cega, surda e muda, se adaptar e entender, pelo me-
nos em parte, as coisas ao redor. Sullivan entra em confronto com os pais condescendentes e superprotetores da menina, 

os quais, no entanto, nunca lhe ensinaram algo ou a trataram enquanto outra criança qualquer. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bach, Richard; Fernão Capelo Gaivota (Jonathan Livingston Seagull: A Story); trad. Antônio Ramos Rosa; 
& Madalena Rosález; 152 p.; 3 partes; 1 enu.; 14 ilus.; 20,5 x 12,5 cm; br.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1970; 

páginas 14 a 18, 26 a 30, 46 a 49, 52, 53, 63 a 65, 73 a 76, 90, 91, 93 a 105, 114, 115, 123 a 129, 132 a 135, 138 e 148 

 a 152. 
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 

196, 197, 224, 225, 228 e 229. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

1.001, 1.002 e 1.009 a 1.012. 

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.; 2ª Ed.; Associação Interna-
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cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 318 a 321, 323  

a 325, 403 a 407, 409 e 410. 

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 125, 128, 

129, 383, 387, 403, 508, 541, 552, 564, 668, 675 e 677. 

 

P. M. F. 
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B I N Ô M I O    R E S I L I Ê N C I A -E X E M P L A R I S M O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio resiliência-exemplarismo é a capacidade, qualidade, atributo, 

característica ou traço-força (trafor) da conscin resiliente, aplicando os efeitos do exemplarismo 

pessoal a partir das autossuperações de adversidades e tombos existenciais enquanto instrumento 

interassistencial da tarefa do esclarecimento (tares). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; termo‖. Surgiu no Século XIX. 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. A palavra 

exemplo procede do idioma Latim, exemplum, ―cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado‖. 

Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismos, ―doutrina; escola; teo-

ria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiari-

dade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patolo-

gica‖. 

Sinonimologia: 1.  Binômio autossuperação–exemplarismo cosmoético. 2.  Binômio for-

taleza intraconsciencial–autoridade moral. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio resiliência-exemplarismo, binômio resi-

liência-exemplarismo primário, binômio resiliência-exemplarismo avançado e binômio resiliên-

cia-exemplarismo extrafísico são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Binômio autovitimização-antiexemplarismo. 02.  Binômio fraqueza 

moral–autoderrotismo. 03.  Autexemplicação anticosmoética. 04.  Rigidez antifraterna. 05.  Mau 

exemplo antiassistencial. 06.  Fracasso tarístico. 07.  Atitude antimpactoterapêutica. 08.  Autopu-

silanimidade antifraterna. 09.  Contágio interconsciencial nosográfico. 10.  Prova de Orgulho. 

Estrangeirismologia: o attachment interassistencial; o rapport conscin resiliente–cons-

cin vulnerável; a recovery evolutiva pós-intempéries existenciais; a holding da conscin resiliente; 

o know-how assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do senso de oportuni-

dade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Bons exem-

plos assistem. 

Coloquiologia. A atitude de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima; o ato de 

fazer do limão limonada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do exemplarismo; o holopensene pessoal da inter-

assistencialidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os impactopensenes; a impactopense-

nidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a resiliência exemplarista; a resiliência autassistencial; as fortalezas intra-

conscienciais; as oportunidades interassistenciais; as cicatrizes evolutivas; os queloides existenci-

ais; a impactoterapia; a verpon impactante; a autoridade moral da autossuperação do problema;  

a imunidade evolutiva; a holomemória interassistencial; a inteligência evolutiva (IE) pessoal;  

o impacto tarístico do exemplarismo; as autossuperações exemplares; a lição de vida; os mecanis-

mos cosmoéticos de proteção e autopreservação da conscin resiliente; os fatores de risco; os pila-

res sustentadores da resiliência interassistencial; as estratégias pessoais de coping; a criatividade  
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e o bom humor como técnicas de autossuperação; a eliminação das vulnerabilidades evolutivas; 

as fortalezas interassistenciais; a flexibilidade existencial; a coragem consciencial de superar gar-

galos evolutivos; a credibilidade interassistencial. 

 

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

co de função da conscin resiliente-exemplarista cosmoética; a pararresiliência interassistencial da 

equipe extrafísica (equipex). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tarístico do exemplarismo pessoal. 

Principiologia: o princípio da vacina evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da competência social; a teoria da vulnerabilidade social. 

Tecnologia: a técnica do coping evolutivo; a técnica do espelhamento evolutivo; a técni-

ca da conscin-cobaia. 

Voluntariologia: o esforço resiliente-exemplarista do voluntariado da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), atuante no contrafluxo da Socin ainda patolo-

gica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório cons-

cienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colé-

gio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito cascata do exemplarismo pessoal; o efeito bola de neve de assistir 

a poucos e impactar muitos. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo exercício continuo de autossuperar- 

-se e interassistir. 

Ciclologia: o ciclo adversidade-superação-autassistência-exemplarismo-tares-gescon-in-

terassistência. 

Binomiologia: o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio resiliência-vulnerabili-

dade; o binômio resiliência-trafores. 

Interaciologia: a interação tutor de resiliência–amparador de função. 

Crescendologia: o crescendo resiliência interassistencial da conscin–pararresiliência 

interassistencial do amparador extrafísico–megapararresiliência interassistencial do evoluciólo-

go; o crescendo ataque-defesa-fortalecimento-resiliência-assistência; o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio autossuperar-exemplificar-interassistir; o trinômio resiliên-

cia-tares-impactoterapia. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconscien-

cial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo sucesso evolutivo / fracasso evolutivo; o antagonis-

mo autossuperação / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo de a superação da antiga vulnerabilidade produzir neo-

força. 

Politicologia: as políticas públicas de enfrentamento às vulnerabilidades da infância e da 

adolescência; as políticas públicas de promoção de resiliência infantojuvenil. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial a partir das autossuperações. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a desafiofilia; a impactofilia; a proexo-

filia; a sociofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: o mito do herói morto. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4991 

Holotecologia: a interassistencioteca; a recexoteca; a terapeuticoteca; a cosmoeticoteca; 

a verbacioteca; a volicioteca; a mentalsomatoteca; a convivioteca; a exemploteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Verbaciologia; a Autodecidologia; a Au-

toconsciencioterapia; a Interaciologia; a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Psi-

cologia; a Exemplologia; a Taristicologia; a Prevenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o psiquiatra aus-

tríaco Viktor Emil Frankl (1905–1997), sobrevivente de 4 campos de concentração nazistas na 

Segunda Guerra Mundial (1939–1945) e propositor da Logoterapia, a terapia do sentido da vida; 

o pintor e escritor irlandês Christy Brown (1932–1981), portador de paralisia cerebral, publicando 

19 livros, entre eles a autobiografia My Left Foot (1954), transformada em filme em 1989; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico;  

o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; 

a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a neurologista itali-

ana Rita Levi-Montalcini (1909–), centenária, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, perse-

guida pelo fascismo e o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945); a neurocien-

tista estadunidense Jill Bolte Taylor (1959–), autora do livro A Cientista que curou o Próprio Cé-

rebro (My Stroke of Insight, 2006), no qual relata a superação de acidente vascular cerebral ocor-

rido aos 37 anos de idade; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; 

a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens resiliens; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens 

impactotherapeuticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens amparator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio resiliência-exemplarismo primário = a consciência autossupera-

dora psicossomática em discurso consolador; binômio resiliência-exemplarismo avançado 

= a consciência autossuperadora mentalsomática publicando livro técnico sobre a própria autode-

puração evolutiva; binômio resiliência-exemplarismo extrafísico = a consciência extrafísica au-

tossuperadora, parexemplarista, amparadora de função. 

 

Culturologia: a cultura da resiliência interassistencial substituindo a cultura da resili-

ência comercialoide e piegas dos reality shows. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis 13 personalidades denotadoras do bi-

nômio resiliência-exemplarismo, em ordem crescente de resolutividade, da tarefa da consolação 

(tacon) para a tarefa do esclarecimento (tares): 

01.  Etilista: o alcoolista em recuperação, palestrante dos Alcoólicos Anônimos (AA). 

02.  Toxicômano: o dependente químico em abstenção, monitor dos Narcóticos Anôni-

mos (NA). 

03.  Músico: o cantor famoso, ex-favelado, financiando projetos culturais na periferia. 

04.  Soropositivo: o portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV), incen-

tivando o uso de preservativo em campanha pública. 
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05.  Progenitora: a mãe fundadora de ONG para valorização da vida, Diza Gonzaga 

(1953–), após perder filho em acidente automobilístico. 

06.  Refém: a ex-senadora, Ingrid Betancourt (1961–), refém da narcoguerrilha por 6 anos, 

escritora de autobiografia. 

07.  Amputada: a professora Andréa Salgado (1970–), com pernas amputadas em aci-

dente aquático, palestrante sobre automotivação. 

08.  Desatenta: a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva (1966–), superando o Transtorno 

de Deficit de Atenção (TDA) e publicando 9 livros sobre Psicopatologia e saúde mental. 

09.  Sobreviventes: os 33 mineiros chilenos soterrados por 69 dias, sobrevivendo a par-

tir do trabalho em equipe, exemplo de resiliência coletiva. 

10.  Corajoso: o autopesquisador escrevendo livro acerca da vitória sobre o medo. 

11.  Sindrômica: a docente-autora, itinerante internacional, relatando síndrome evoluti-

vamente incapacitante e lançando livro tarístico. 

12.  Equemista: a pedagoga, docente e voluntária de instituição conscienciocêntrica, so-

brevivente de duas Experiências de Quase Morte (EQMs), autora de livro sobre autovivência. 

13.  Maxidissidente: o voluntário e docente da Conscienciologia, ex-padre católico, re-

latando em livro a superação do holopensene religioso e a maxidissidência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio resiliência-exemplarismo, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DO  BINÔMIO  RESILIÊNCIA-EXEMPLARISMO 
É  IMPRESCINDÍVEL  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  LÚCIDA  

PARA  A  RELEVÂNCIA  DA  TARES  POR  MEIO  DA  FORÇA  

EXEMPLIFICATIVA  DAS  AUTOSSUPERAÇÕES  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem realizado interassistência usando as próprias 

autossuperações? Já tornou público o autexemplo de vida através do autorado cosmoético? 
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B I N Ô M I O    S A Ú D E - S E G U R A N Ç A  
( P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio saúde-segurança é a conjugação de 2 estados de equilíbrio dinâ-

mico entre a boa disposição somática e a seguridade necessária à integridade pessoal, proveniente 

de ações prevencionistas, profiláticas, auto e heterassistenciais, patrocinadoras da homeostase es-

sencial à realização da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, composto por bis, ―dois‖, 

e nomen, ―nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome da família; nome próprio; prenome; 

sobrenome; apelido‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo saúde provém do idioma Latim, salus, 

―salvação; conservação (da vida); afastamento do perigo; vida‖. Apareceu no Sédulo XIII. O vo-

cábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, ―rela-

tivo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Surgiu no Século XIII. A palavra segurança deriva do 

idioma Latim, securus, ―tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é in-

diferente a; quem não teme; que não receia‖, constituído por sine, ―sem‖, e cura, ―inquietação; 

aflição; angústia, cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa de cuidados‖. Apare-

ceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Binômio homeostase somática–prevenção. 2.  Binômio equilíbrio or-

gânico–profilaxia. 3.  Binômio bem-estar físico–proteção. 4.  Binômio homeostase orgânica-pre-

caução. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio saúde-segurança, binômio saúde-segu-

rança básico e binômio saúde-segurança avançado são neologismos técnicos da Profilaxiologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio doença-acidente. 2.  Binômio Patologia-Acidentologia.  

3.  Binômio doença-insegurança. 4.  Binômio malestar-desproteção. 5.  Binômio desarmonia-dis-

plicência. 

Estrangeirismologia: a evolução step-by-step; o self commitment quanto à proéxis gru-

pal; a condição de ser o agente do bem-estar if you‟re not part of the solution, don‟t be part of the 

problem; o ato de fazer as coisas compassadamente pois haste makes waste; o melhor se cuidar  

a se arrepender evitando o better safe than sorry; a esterilização da accident proneness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à profilaxia dos infortúnios evitáveis. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Segurança requer 

teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da profilaxia; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os ortopensenes maxifraternos; o aprendizado através dos ortopensenes teáticos dos com-

passageiros evolutivos; a retilinearidade da autopensenização; a ortopensenidade; a higienização 

holopensênica pessoal e grupal; a construção do holopensene prevencionista; os xenopensenes 

otimizadores; a xenopensenidade; os nosopensenes esterilizantes; a nosopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; a autoblindagem energética às pressões holopensênicas patológi-

cas; a prontidão da lucidopensenidade na identificação e a cabida intervenção quanto às intrusões 

assediadoras; a matriz pensênica da saúde-segurança. 

 

Fatologia: a manutenção da saúde através da adoção de conduta segura; a manutenção 

da saúde física; o olhar hiperpercuciente; o ato de ―ficar de olho‖ em possíveis focos de acidentes  

e doenças; a qualidade do sono; a leitura nas entrelinhas; o autassédio; a interprisão grupocármi-

ca; a ingenuidade; a boa intenção sem autodiscernimento; as fantasias sexuais; as contaminações 
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energéticas geradoras de rebarbas e doenças; a poluição ambiental; o ato de dourar a pílula; o ví-

cio da adrenalina; as omissões deficitárias; a autocorrupção; a autodesorganização; o ato de pro-

crastinar a resolução de problemas; a constatação da imaturidade no apologismo à riscomania;  

a quebra de iminente cadeia de acidentes de percurso; a saúde emocional na adolescência; as pro-

filaxias intrafísicas; o hábito saudável da reflexão; o mitridatismo aumentando a imunidade; a au-

testima assistencial; o bom humor enquanto elemento desdramatizador perante as dificuldades;  

a importância dos preceptores; a aprendizagem; a mudança de patamar; a ação de arregaçar as 

mangas da camisa e suar sangue em prol da saúde coletiva; a influência dos pais no prevencionis-

mo; a aquisição de competências; o desenvolvimento da cosmovisão; a melhora da capacidade de 

síntese; a evolução da interassistencialidade; o domínio do bom humor assertivo; o esboço da au-

totransafetividade no desempenho da tares; a prevenção das falhas e acidentes de percurso; a evi-

tação do bagulhismo energético; a criação de protocolos de segurança; os enfrentamentos profilá-

ticos da autossabotagem; a autoprontidão nas providências preventivas; a minimização das sur-

presas através da antevisão imaginativa; o combate à vida sedentária; a promoção da saúde; a pro-

moção da segurança; a atuação das equipes do Serviço Especializado em Engenharia de Seguran-

ça e Medicina do Trabalho (SESMT); o detalhismo cotidiano na análise das parapercepções; a in-

terpretação correta dos fatos ocorridos; as anotações pessoais; a autorreflexão sobre os fatos vi-

venciados por si e outros; a responsabilidade intransferível quanto à harmonização da vida intrafí-

sica. 

 

Parafatologia: a autovivência do domínio do estado vibracional (EV) profilático aliado 

à blindagem energética dos ambientes; a limpeza energética dos ambientes; o automóvel blindado 

energeticamente; a parapsicoteca; o acoplamento áurico; a interfusão energética; a clarividência; 

os padrões energéticos de ambientes, pessoas, pets e plantas; as paramizades ociosas e riscomaní-

acas; a influência dos guias extrafísicos amauróticos; os parabanhos energéticos; o peso das ener-

gias gravitantes; os objetos assediados; a constatação de bloqueios energéticos promovendo dire-

tamente a obnubilação intelectual no cérebro humano; os bocejos oriundos de intoxicação energé-

tica; a aceitação inconsciente da intrusão energética do assédio; a aura do acidente; as seduções 

holochacrais; os passes das benzedeiras e curandeiros; o Curso Intermissivo (CI); as aulas e ins-

truções promovidas por amparadores extrafísicos; a projeção consciente (PC) assistida; a inter-

venção dos amparadores extrafísicos na evitação de acidentes desde a infância; a predisposição 

patológica detectada através do parapsiquismo impressivo; a realização do trabalho de prevenção 

de acidentes com os colegas extrafísicos e amigos durante o CI; a inspiração extrafísica profiláti-

ca; a tutoria extrafísica; a circularidade pluriexistencial; o desenvolvimento da sinalética energéti-

ca e parapsíquica pessoal patrocinada pelo amparador extrafísico; a parassegurança assistencial;  

a assepsia energossomática; a aura de saúde; o parapsiquismo associado ao detalhismo; a hiperlu-

cidez parapsíquica; a omniperceptibilidade; a chamada de atenção do amparador extrafísico ao 

detalhe; a desassim técnica; a garantia da homeostasia pessoal multidimensional nas interassistên-

cias, através de bem-sucedidas assins e desassins; a conexão com o amparo extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saúde-segurança; o sinergismo profilaxia de doenças– 

–prevenção de acidentes; o sinergismo teática parapsíquica–qualidade de vida; o sinergismo hi-

peracuidade-saúde; o sinergismo desassédio–limpeza dos ambientes; o sinergismo incômodo- 

-ação; o sinergismo associação de ideias–compreensão parafenomênica; o sinergismo ampara-

dor-amparando; a evitação do sinergismo ingenuidade-acidente; a evitação do sinergismo inge-

nuidade-doença. 

Principiologia: o princípio “quem pode mais, pode menos”; o princípio da teática;  

o princípio de não deixar para amanhã o possível de ser feito hoje; o princípio da evolução per-

manente; o princípio de não ter medo de errar; o princípio de a saúde e a segurança também te-

rem componente grupal; o princípio de aprender com os próprios erros e dos outros; o princípio 

da responsabilidade intransferível do bem-estar. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código pessoal da Higiene Consciencial; o código Occupational Safety and Health Ad-

ministration (OSHA, 1971); o código da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional. 

Teoriologia: a teoria da autotransafetividade; a teoria da interprisão grupocármica;  

a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interassistencialidade; a teoria da Para-

genética; a teoria da robéxis; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teática da recin;  

a teoria do holossoma; a teoria da recuperação de cons; a teoria de sempre haver modo mais 

acertado de proceder; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da autovigilância ininterrupta; a técnica 

da retificação imediata do erro identificado; a técnica de desarrumar arrumando; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica do feedback; a técnica da autodefesa perante as energias 

conscienciais (ECs) antagônicas; a técnica da instalação do EV; a técnica da associação de idei-

as aplicada ao parapsiquismo; a técnica da exaustividade; a técnica conscienciológica de segu-

rança dos veículos de manifestação da consciência; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntário triatleta conscienciológico; o voluntário da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consciencioló-

gico de técnicas projetivas; os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Amparado-

res Extrafísicos; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsoma-

tologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia. 

Efeitologia: os efeitos da maternagem na infância quanto ao senso de profilaxia da saú-

de e segurança; os efeitos positivos da autexperiência de vida longeva produtiva; o efeito do uso 

do parapsiquismo na prevenção de doenças e acidentes. 

Neossinapsologia: as neossinapses do autoparapsiquismo lúcido aplicado à saúde e se-

gurança grupal, ampliando o entendimento da Profilaxiologia; as neossinapses da expansão do 

conceito de saúde. 

Ciclologia: o ciclo (de saúde) doença-cura; o ciclo macro acidente–dessoma; o ciclo 

acidente-sequela; o ciclo miniacidente–tempo de reflexão; o ciclo prevencionista teático–ampa-

rador; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossu-

peração. 

Enumerologia: a profilaxia de minidoenças; a profilaxia de doenças; a profilaxia de 

contágios; a profilaxia de epidemias; a profilaxia de comorbidades; a profilaxia de cirurgias;  

a profilaxia de sequelas. A prevenção de incidentes; a prevenção de miniacidentes de percurso;  

a prevenção de acidentes com perdas de tempo; a prevenção de acidentes com perdas financeiras; 

a prevenção de acidentes depreciativo temporário da saúde; a prevenção de acidentes depreciativo 

permanente da saúde; a prevenção do acidente fatal. 

Binomiologia: o binômio saúde-segurança; o binômio assepsia energética–recin; o bi-

nômio autoconscienciometria-atitude; o binômio cosmoética-policarmalidade; o binômio preven-

ção-saúde; o binômio detalhismo-segurança; o binômio prevencionismo-profilaxia; o binômio 

pesquisa-teática; o binômio experiência-cosmovisão; o binômio tares–saúde grupal; o binômio 

desorganização-assedialidade; o binômio enfermidade-traumatismo. 

Interaciologia: a interação proéxis pessoal–proéxis grupal; a interação prudência-saú-

de; a interação saúde pessoal–saúde grupal; a interação vigilância-segurança; a interação segu-

rança individual–segurança coletiva. 

Crescendologia: o crescendo doente-saudável; o crescendo enfermo-terapeuta; o cres-

cendo egovisão terapêutica–cosmovisão terapêutica; o crescendo saúde pessoal–saúde grupal;  

o crescendo atitude passiva–atitude proativa; o crescendo assistido-amparador; o crescendo ris-

comaníaco–instrutor de segurança; o crescendo homeostasia holossomática estável–harmonia 

parapsíquica avançada. 

Trinomiologia: o trinômio assediador-assediado-amparador. 
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na condição do bem-estar maior; as leis da 

Cosmoética conduzindo ao macrossoma, seja ele a menor ou a maior. 

Filiologia: a autoprofilaxiofilia; a equilibriofilia; a harmoniofilia; a conscienciofilia;  

a parapsicofilia; a holossomatofilia; a somatofilia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a disciplinofobia; a neofobia; a criticofobia. 

Maniologia: a riscomania; a idolomania generalizada; a toxicomania; a utilização de téc-

nicas e procedimentos saudáveis em detrimento da condição maníaca do transtorno obsessivo- 

-compulsivo (TOC). 

Mitologia: o mito religioso da proteção divina; o mito do corpo fechado; o mito “essas 

coisas não acontecem comigo”. 

Holotecologia: a higienoteca; a atencioteca; a sinaleticoteca; a despertoteca; a penseno-

teca; a energossomatoteca; a psicossomatoteca; a prioroteca; a biografoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Autodesassediologia; a Autopesquisologia; 

a Conviviologia; a Traforologia; a Reeducaciologia; a Parafenomenologia; a Cosmovisiologia; 

a Intrafisicologia; a Consciencioterapeuticologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin autolúcida; o ser autocrítico; a consciência multitraforista teática; o ser evoluciólogo; 

a conscin longeva; as equipes de saúde; o corpo de bombeiros; a defesa civil. 

 

Masculinologia: o socorrista; o médico sem fronteira; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; 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 dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o estudante; o professor; o pesqui-

sador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação; o energossomatólogo; o desassediólogo. 

 

Femininologia: a socorrista; a médica sem fronteira; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; 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 dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a estudante; a professora; a pes-

quisadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a energossomatóloga; a desassedióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens patiens;  

o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio saúde-segurança básico = aquele relativo à ação de conscins lú-

cidas mantendo a integridade pessoal, na busca do aprendizado constante da técnica de viver em 

harmonia com o Cosmos; binômio saúde-segurança avançado = aquele relativo à ação teática  

e cosmoética dos amparadores extrafísicos em práticas assistenciais antevendo e prevenindo in-

fortúnios quanto à integridade somática das conscins assistidas. 
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Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Conviviologia Madura; 

a cultura da Desassediologia; a cultura do detalhismo; a cultura do parapsiquismo; a cultura da 

análise parapsíquica; a cultura da Reeducaciologia; a cultura da Interassistenciologia Parapsí-

quica Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio saúde-segurança, indicados para a expansão 

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

01.  Binômio  assim-desassim:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  Autassediologia-Acidentologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

04.  Binômio  detalhismo-parapsiquismo:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Necessidade  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

09.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Segurança  extra:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Segurança  pública:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  singularidade  invulnerabilizante:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

 

O  DOMÍNIO  DO  BINÔMIO  SAÚDE-SEGURANÇA  É  MEGA-
DESAFIO  PARA  AGORA, JÁ.  A  CONDIÇÃO  ASSISTENCIAL  

AVANÇADA  EXIGE  SUSTENTÁCULO  E  AUTOVIGILÂNCIA.   
A  AUTODEFESA  LÚCIDA  DELINEIA-SE  NO  DETALHISMO. 

 

Questionologia. Qual percentual de esforços você, leitor ou leitora, já emprega no apri-

moramento do binômio saúde-segurança? Há resultados satisfatórios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

113, 287, 389, 825, 859 e 1.100. 

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 467, 477, 

580, 683, 710 e 757. 

 

A. S. H. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

4999 

B I N Ô M I O    T E N E P E S -AU T O P E S Q U I S A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O binômio tenepes-autopesquisa compõe o princípio da manifestação con-

junta, sinérgica, interativa e de reciprocidade entre o duo evolutivo notadamente qualificado pela 

teática da interassistencialidade e pelo exemplarismo autopesquisístico da conscin tenepessista. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; em nome de; relativo à palavra; expressão; termo‖. Surgiu no Século 

XIX. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho imposto a al-

guém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determina-

do preço‖. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikos, 

―ativo; eficaz‖. Surgiu no Século XX. O termo pessoal provém do idioma Latim, personalis, 

―pessoal‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, au-

tós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, deri-

vada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, ―buscar com cuidado; pro-

curar por toda parte; inquirir; perguntar; indagar profundamente‖. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Sinergismo tenepes-autopesquisa. 2.  Autopesquisologia na tenepes. 

3.  Tenepes qualificada pela autopesquisa. 4.  Binômio evolutivo tenepessista-autopesquisador.  

5.  Binômio da interassistencialidade. 

Arcaismologia: Eis duas expressões superadas pela atual precisão neologística: as auto-

descobertas na prática do passes-para-o-escuro; a sessão parapsíquica do eu sozinho descorti-

nando a holomemória. 

Neologia. As 4 expressões compostas binômio tenepes-autopesquisa, binômio tenepes- 

-autopesquisa amador, binômio tenepes-autopesquisa profissional e binômio tenepes-autopesqui-

sa expert são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Tenepes. 2.  Autopesquisa. 3.  Binômio tenepes-heteropesquisa.  

4.  Tarefas assistenciais incompatíveis. 

Estrangeirismologia: as best practices evolutivas; a qualificação do know-how autoin-

vestigativo no Tenepessarium; o modus faciendi interassistencial otimizado; o continuum da auto-

pesquisa na tarefa energética pessoal; o upgrade evolutivo; os flashbacks do Curso Intermissivo 

(CI); o background do Curso Intermissivo; o strong profile evolutivo; o striptease consciencial no 

Tenepessarium advindo da autopesquisa; o attachment evolutivo; o Ofiexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autopesquisologia integrada à Interassistenciologia Multidimen-

sional. 

Citaciologia: – A vontade do desafio sustenta o desafio da vontade (Boaventura de Sou-

za Santos, 1940 –). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução; os polopensenes; a polopenseni-

dade; os autopensenes; a autopensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pesqui-

sística; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopen-

senes; a mnemopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os paradidactopensenes;  

a paradidactopensenidade; os telepensenes; a telepensenidade; o materpensene; a materpenseni-

dade. 

 

Fatologia: as tarefas evolutivas realizadas sem superintendentes intrafísicos; a douta ig-

norância; a autoconsciência crítica quanto à própria evolução; a primazia da mentalsomática so-
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bre a manifestação psicossomática; o poder depurativo das recins consecutivas expandindo a au-

toconsciencialidade; os benefícios da curiosidade cosmoética na integridade consciencial; a pos-

tura íntima cosmoética de ser eterno aprendiz; a tenepes qualificada pelo exemplarismo do tene-

pessista; a recuperação de cons no exercício da assistência; o tenepessista-pesquisador de si mes-

mo cobaia dos amparadores extrafísicos na assistência; os amparadores extrafísicos orientadores 

auxiliares nas autoinvestigações do tenepessista; o serviço assistencial pacificando o convívio do 

tenepessista consigo mesmo; o discernimento como pré-requisito para a real liberdade de escolha 

na evolução consciencial; a conscientização quanto à conquista da liberdade interior; o senso de 

pertencimento ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o reconhecimento intrafí-

sico da família extrafísica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as tarefas evoluti-

vas realizadas com os superintendentes extrafísicos; os recursos da paraprendizagem; os recursos 

paradidáticos no esclarecimento às consciências pré-ressomáticas; a neoverpon sendo minia-

mostra do conteúdo da Central Extrafísica da Verdade (CEV); as singelas mensagens silenciosas 

com profundo conteúdo evolutivo; a manutenção das energias equilibradas nos momentos de in-

dignação pessoal; a câmara extrafísica de autorreflexão; os vínculos e paravínculos interconscien-

ciais firmados na tarefa energética diária; a tenepes permitindo o vislumbre da assistência policár-

mica; o planejamento evolutivo elaborado com a equipex; a assistência permanente de amparado-

res extrafísicos; o exemplo do assistente autopesquisístico para consciexes pré-ressomáticas; o re-

conhecimento extrafísico da família intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade entre conscins e consciexes 

assistentes; o sinergismo da profunda sintonia tenepessista-amparadores. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado aos pensenes pessoais; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação dos cons. 

Tecnologia: a técnica do autoburilamento intraconsciencial; a técnica de reciclagem de 

mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: a primazia do rendimento evolutivo (autopesquisa) no voluntariado  

e paravoluntariado tarístico nas tarefas assistenciais no Tenepessarium. 

Laboratoriologia: a exposição cosmoética multidimensional do próprio labcon; o labo-

ratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autopesquiso-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito assistencial da captação de neoconstructos, ideias originais e neo-

verpons. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da pesquisa e vivência da autocons-

ciencialidade; as neossinapses advindas da autopesquisa na tenepes; as paraneossinapses inter-

missivistas recuperadas na tenepes; a conscientização do modus operandi das neossinapses na 

interassistencialidade; as neossinapses dos ganchos paradidáticos da Heuristicologia. 

Ciclologia: o ciclo tese-antítese-síntese; o ciclo pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ci-

clo da autaprendizagem evolutiva na vivência dos extrapolacionismos de semiconsciex. 

Enumerologia: a intenção da conscin tenepessável; a intenção do(a) tenepessista-auto-

pesquisador(a); a intenção nas reciclagens intraconscienciais; a intenção na assistência realizada 

às consréus; a intenção da conscin ofiexista; a intenção de experienciar a condição de minipeça 

no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a intenção de esforços coesos e contínuos 

pró-serenismo. 
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Binomiologia: o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio descensão cosmoética–as-

censão consciencial; o binômio liderança-assistência; o binômio autodespersonalização-hetero-

personalização. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação prolífica de tarefas evo-

lutivas; a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo conscin tenepessável–conscin tenepessista–conscin tene-

pessista autopesquisadora–conscin tenepessista 24 horas–conscin ofiexista. 

Trinomiologia: o trinômio transe parapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio estado 

da descoincidência holossomática–insights extrafísicos–trabalho compartilhado com a equipex. 

Polinomiologia: o polinômio transe parapsíquico–Mentalsomatologia–filigrana auto-

pesquisística–parapesquisas–paraneoconstructos–autoprospectiva evolutiva; o polinômio auto-

crítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antagonis-

mo suposição / autodescoberta. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei da sincronicidade; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esfor-

ço; as leis da evolução. 

Filiologia: a neofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a paraconviviofilia; a gregariofi-

lia; a sociofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesem-

penho interassistencial; o esforço contínuo para superação da síndrome da hipomnésia; o domínio 

da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas e comprometer a qualidade dos resultados 

evolutivos almejados. 

Holotecologia: a assistencioteca; a ciencioteca; a coerencioteca; a cognoteca; a consci-

enciometroteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a discernimentoteca; a energos-

somatoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a metodoteca; a recexoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Assistenciologia; a Autocogniciologia;  

a Autodesassediologia; a Autoparapercepciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; 

a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Intencionologia; a Interassisten-

ciologia; a Mnemossomatologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência conscienciológica; a isca humana interassistencial lúcida; 

o ser interassistencial autopesquisador; o ser desperto; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tenepessista autopesquisador; o projetor consciente; o epicon lúcido; 

o conscienciólogo; o intermissivista; o proexologista; o antenado mentalsomático; o prospector 

de neoverpons; o amparador extrafísico de ofiexistas; o auxiliador de parapesquisa. 

 

Femininologia: a tenepessista autopesquisadora; a projetora consciente; a epicon lúcida; 

a consciencióloga; a intermissivista; a proexologista; a antenada mentalsomática; a prospectora 

de neoverpons; a amparadora extrafísica de ofiexistas; a auxiliadora de parapesquisa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autoeducatus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio tenepes-autopesquisa amador = o resultado dos primeiros 6 me-

ses de trabalho na tenepes; binômio tenepes-autopesquisa profissional = a qualidade da assis-

tência após 10 anos de trabalho ininterrupto na tenepes; binômio tenepes-autopesquisa expert   

= a ofiex bem constituída atendida pelo tenepessista desassediado permanente total, exercitando  

a vivência da condição mais evoluída de semiconsciex. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura da verbetografia conscienciológica. 

 

Diretrizes. A Assistenciologia e a Cosmoeticologia representam as diretrizes básicas da 

Tecnologia Evolutiva. 

 

Holomemória. Na estratégia assistencial, as neossinapses do(a) tenepessista autopesqui-

sador podem ser usadas para informar e esclarecer as consciexes assistidas. Os amparadores inci-

tam a lembrança, revivência mental do tenepessista quanto ao modus faciendi da superação de tra-

fares ou autocura em contexto específico do passado para realizar a tares às consciexes pré-resso-

máticas, aproveitando o fraternismo do campo energético da tenepes. 

 

Evoluciologia. O requinte da inteligência evolutiva (IE) se manifesta quando o tenepes-

sista assume caráter definitivamente intelectual, ao modo de conquista evolutiva, fazendo uso das 

conclusões e achados advindos da autopesquisa para assistir e colaborar com os demais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Tenepessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 mo-

dalidades de tenepes observadas nas vivências e registros dos praticantes, tanto jejunos quanto 

traquejados: 

01.  Tenepes após duas décadas. 

02.  Tenepes avançada. 

03.  Tenepes bem-sucedida. 

04.  Tenepes com ofiex. 

05.  Tenepes consolidada. 

06.  Tenepes de força-total. 

07.  Tenepes de meia-força. 

08.  Tenepes estacionária. 

09.  Tenepes fronto-coronochacral. 

10.  Tenepes inspiradora. 

11.  Tenepes light. 

12.  Tenepes palmochacral. 

13.  Tenepes primária. 

14.  Tenepes sem ofiex. 

15.  Tenepes 24 horas. 

 

Tecnicidade. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

25 resultantes do binômio tenepes-autopesquisa capazes de proporcionar a dinamização da evolu-

ção da conscin assistente: 

01.  Agendex: a agenda extrafísica do praticante da tenepes. 

02.  Amparo: a intimidade com os amparadores extrafísicos. 

03.  Análise: o exame acurado e imparcial da fatuística e da parafatuística. 

04.  Antiapriorismose: a ausência de apriorismos frente aos fatos e parafatos. 

05.  Atenção: o emprego da atenção concentrada e da atenção dividida pelo tenepessista. 

06.  Autodidatismo: o exercício da autodidaxia. 

07.  Autorreflexão: a introspecção quanto à autopensenidade. 

08.  Comunicação: a padronização e retilinearidade na apresentação da informação. 
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09.  Confor: a opção inteligente pelo confor ideal na divulgação dos resultados. 

10.  Cosmovisão: o hábito de transgredir a obviedade da questão com a lógica multidi-

mensional. 

11.  Criteriosidade: a observação criteriosa dos episódios vivenciados nos planos intra  

e extrafísico. 

12.  Criticidade: a auto e heterocriticidade como habilidades desenvolvidas. 

13.  Desassombro: o parapsiquismo vivenciado com destemor e critério. 

14.  Detalhismo: o detalhismo pedagógico. 

15.  Escuta: o saber calar o pensamento para saber ouvir o interlocutor, conscin ou 

consciex. 

16.  Inventário: o registro do desenvolvimento parapsíquico. 

17.  Mnemônica: o cultivo da memória. 

18.  Parapercuciência: a acuidade e atilamento nos eventos pré-tenepes, tenepes e pós- 

-tenepes. 

19.  Razão: as perspectivas de entendimento estruturadas na lógica e no discernimento. 

20.  Recins: as reciclagens intraconscienciais sucessivas e autoprogramadas. 

21.  Sinaléticas: as sinaléticas bem definidas. 

22.  Sistematização: as reverificações sistemáticas das associações de ideias. 

23.  Tecnicidade: a decisão de foro íntimo pela Tecnologia Evolutiva. 

24.  Tenepessografia: o caderno de apontamentos de vivências na tenepes. 

25.  Unidades: o uso sistemático das unidades de medidas evolutivas da consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio tenepes-autopesquisa, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

11.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS  ADVINDA  DA  TENEPES  LEVA  

A  CONSCIN  À  AUTOCONVIVÊNCIA  COM  A  HOLOMEMÓRIA,  
RESULTADO  EVOLUTIVO  DE  AÇÃO  COORDENADA  ENTRE  

AMPARADORES  E  O  TENEPESSISTA  AUTOPESQUISADOR. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o valor da liberdade interior na reali-

zação da autopesquisa? Já obteve algum benefício em função da autopesquisa na tenepes? 

 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Thomaz, Marina; Binômio Tenepes-Autopesquisa: Estudo de Vivências Pessoais; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Vol. 11; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2007; páginas 93, 

95, 97 e 99. 

2.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; &; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho 
Internacional de Neologística (CINEO); revisoras Karina Thomaz; & Marcia Abrantes; 188 p.; 6 caps.; 10 abrevs.; 17 

endereços; 38 enus.; duas infografias; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários; 16 websites; 4 anexos; glos. 2.157 ter-

mos; 65 refs.; 21 x 14 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 110 a 113  
e 123. 

3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 17 e 18. 

4.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 48, 59, 62 e 69. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 118. 

 

M. T. 
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B I N Ô M I O    V I O L Ê N C I A    D O M É S T I C A–M A N I P U L A Ç Ã O    E M O C I O N A L  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O binômio violência doméstica–manipulação emocional é a coexistência 

patológica da ação opressora e tirânica de causar danos físicos ou morais entre indivíduos unidos 

por parentesco civil ou consanguíneo e a consolidação dessa prática pelo emprego de artimanhas, 

chantagens, doutrinações e persuasões, fortalecendo vínculos interprisionais grupocármicos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis, 

―dois‖, e nomen, ―nome; termo‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo violência procede também 

do idioma Latim, violentia, ―violência; impetuosidade (do vento); ardor (do Sol); arrebatamento; 

caráter violento; ferocidade; sanha; rigor; severidade‖, e este de violentus, ―impetuoso; furioso; 

arrebatado‖. Apareceu no Século XIV. A palavra doméstica provém igualmente do idioma Latim, 

domesticus, ―de casa; doméstico; da família; particular; privado‖, e esta de domus, ―casa; morada, 

habitação; domicílio‖. Surgiu no mesmo Século XIV. O termo manipular deriva do idioma Fran-

cês, manipuler, ―manejar alguma substância ou algum instrumento para fins científicos ou técni-

cos; exercer influência sobre alguém‖, e este do idioma Latim Medieval, manipulare, ―conduzir 

pela mão; manipular; manejar‖. Apareceu no Século XIX. O vocábulo emocional vem 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.  Binômio agressão intrafamiliar–manipulação psicossomática. 2.  Bi-

nômio violência no lar–manipulação afetiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas binômio violência doméstica–manipulação emoci-

onal, binômio conjugal violência doméstica–manipulação emocional e binômio filial violência 

doméstica–manipulação emocional são neologismos técnicos da antiveloluciologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio harmonia doméstica–discernimento emocional. 2.  Binômio 

equilíbrio familiar–transparência afetiva. 

Estrangeirismologia: o attachment patológico; o rapport tóxico; a Attitudes Toward 

Dating Violence Scale – Escala de Atitudes acerca da Violência no Namoro (EAVN). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência das escolhas pessoais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Tenhamos 

senso crítico. 

Coloquiologia: a interassistência através da opção de não permitir ninguém passar em 

vão ao nosso lado; a atitude de levantar, sacudir a poeira, e dar a volta por cima. 

Citaciologia: – Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer 

um pode começar agora e fazer um novo fim (Francisco Cândido Xavier, 1910–2002). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal controlador e doentio; o holopensene pessoal da 

mentalidade abusiva; o holopensene pessoal da manipulação emocional; o holopensene pessoal da 

tendência agressiva; o holopensene do autismo emocional gerando distorções comportamentais;  

o holopensene do retrocesso; os autopensenes violentos retroalimentando holopensenes vingati-

vos; o fato de as piores interprisões terem iniciado a partir dos maus hábitos pensênicos; a meta-

morfose do temperamento animal na assunção da inteligência evolutiva (IE) através da despluga-

gem pensênica de atuações anticosmoéticas; a autoconsciência quanto aos pensenes cosmoéticos; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 
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Fatologia: a agressão doméstica gerida pela manipulação consciencial anticosmoética;  

a tirania familiar endurecida pelas constantes chispas emocionais; a autestima psicossomática di-

lacerada pela violência grupocármica; a chantagem psicológica reforçando a interprisão grupocár-

mica; a pseudo-harmonia emocional gerando pseudoafinizações no grupo familiar; a manipulação 

emocional sutil podendo ser percebida através da negligência familiar; as enfermidades psicosso-

máticas expressas no corpo físico; o fato de o grupo familiar, envolvido em contexto de violência 

doméstica, não diferenciar a saúde da doença; a tendência à repetição do quadro falacioso na es-

colha de outros parceiros; a tentativa incoerente de terceirizar a violência doméstica através das 

distorções emocionais; a intimidação através do medo sendo manobra de controle; o fato de o per-

petrador da violência doméstica estar distante do ajuste do próprio ponteiro consciencial; o fato 

de a vitória, ou derrota no grupo familiar estar associado a escolhas individuais; a necessidade da 

mudança nas filigramas do padrão agressivo; os grupos MADA (Mulheres que Amam Demais); 

os grupos DASA (Dependentes de Amor e Sexo Anônimos); a substituição do temperamento 

agressivo pelo temperamento proativo; a substituição do temperamento autodestrutivo pelo auto-

discernimento afetivo; o infiltrado cosmoético podendo ser a conscin diluidora de autassédios  

e portadora de maior nível de lucidez no grupo familiar. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reprodução noci-

va da Baratrosfera no núcleo familiar; a psicosfera da impulsividade podendo gerar violência;  

o poltergeist doméstico estimulado pelo descontrole e pela manipulação; as energias passionais 

expondo a condição das conscins; os comportamentos instintivos, relativos às retroexistências, re-

prisados na relação a 2; as patologias emocionais desencadeadas pelo ato de chegar em casa isca-

do inconscientemente; a inexistência de conhecimento parapsíquico podendo gerar acoplamentos 

baratrosféricos; a opção de se deixar manipular por assediadores extrafísicos levando à postura de 

vítima; os amparadores extrafísicos apartados do parambiente; o desconhecimento da Cosmoética 

ampliando o rol das interprisões grupocármicas; a qualificação da psicosfera pessoal a partir da 

reciclagem do entendimento de si e do outro; a conquista da sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a coerência comportamental gerando desassédios intergrupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autenticidade sendo balizador da in-

teração familiar. 

Principiologia: o princípio nosográfico de não confiar em ninguém; o princípio autas-

sediador de não confiar nas próprias decisões. 

Codigologia: a inexistência do código duplista de Cosmoética (CDC); a falta do código 

pessoal de Cosmoética (CPC); a aplicação dos códigos de paz. 

Teoriologia: a teoria da idealização de papéis sociais. 

Tecnologia: as técnicas de iscagem parapsíquica; a técnica diálogo-desinibição, essen-

cial na relação a 2; a técnica nulla dies sine linea (nenhum dia sem linha), essencial à autocentra-

gem anticonflitiva; a técnica da ponderação constante; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a aplicação da técnica da invéxis e da recéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor da rotina assis-

tencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium dirimindo sinapses 

agressivas e reforçando sinapses pacifistas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia. 

Efeitologia: os efeitos da aplicação do materpensene paradireitológico. 

Neossinapsologia: as sinapses emociogênicas bloqueando a aquisição de neossinapses 

ortopensênicas. 
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Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo de agressões domésticas; o ciclo de autossabo-

tagens; o ciclo de atos passionais e agressivos; o ciclo de consequências devastadoras; o ciclo de 

interação familiar bloqueado; o ciclo da análise de recorrência. 

Enumerologia: a provocação; a perturbação; a intimidação; a ameaça; a coação; a de-

fraudação; a desestruturação. A tesoura; a faca; o garfo; a garrafa; o prato; o estilete; o cinto.  

A autopercepção; a resiliência; o entendimento; a autassistência; a mudança; a reciclagem; o so-

brepairamento. A tendência à manipulação emocional; a tendência ao drama; a tendência à viti-

mização; a tendência ao escapismo; a tendência à superficialidade; a tendência à fantasia; a ten-

dência à vingança. 

Binomiologia: o binômio violência doméstica–manipulação emocional; o binômio abu-

so sexual–abuso emocional; o binômio abuso moral–abuso patrimonial; o binômio perversão- 

-psicopatia; o binômio nervos de aço–rigidez espúria; o binômio alcoolismo–descontrole com-

portamental. 

Crescendologia: o crescendo Ética-Cosmoética, essencial para o entendimento do pen-

samento agressivo; o crescendo desentendimento mínimo menosprezado–desconexão máxima 

atravancadora. 

Trinomiologia: o trinômio tirania-perversão-psicopatia; o trinômio temperamento au-

todestrutivo–materialismo–mesologia. 

Polinomiologia: o polinômio autassediador fantasia-fracasso-frustração-flagelo. 

Antagonismologia: o antagonismo autonomia pessoal / conformidade vitimizadora;  

o antagonismo pensar pequeno / pensar grande; o antagonismo convivência patológica / inconvi-

vência profilática; o antagonismo egocentrismo / megafraternidade; o antagonismo dupla evolu-

tiva / relacionamento baratrosférico a 2; o antagonismo direito de ir e vir / simbiose doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder atuar simultaneamente ao modo de víti-

ma e vilã; o paradoxo de a zona de conflito poder ser a zona de conforto; o paradoxo de quanto 

mais a consciência conhece a si mesma, melhor compreende o outro; o paradoxo de o bom exem-

plo de 1 poder resultar na melhoria de 1000. 

Politicologia: a conscienciocracia; a conviviocracia; a invexocracia; a comunicocracia; 

a argumentocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei Maria da Penha (Lei N. 11.340/06); a lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei N. 8.069/90); a lei do Estatuto do Idoso (Lei N. 10.741/03); as cláusulas das leis 

dos Direitos Humanos; as leis relativas aos artigos 227, 229 e 230 da Constituição Federal; a lei 

de ação e reação; a lei do silêncio; as leis da Paradireitologia; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a serenofilia; a pacifismofilia; a conscienciofilia; a cognofilia; a argumentofi-

lia; a intermissiofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a claustrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da violência intergeracional. 

Maniologia: a perversomania; a retromania; a vitimomania. 

Mitologia: o mito de não romper a relação por haver investido todas as fichas; o mito 

de não romper a relação violenta por ter filhos; o mito de não romper a relação violenta por ne-

cessitar apoio financeiro; o mito de achar possível moldar o outro; o mito de o psicopata ter sen-

timento. 

Holotecologia: a anticosmoeticoteca; a intrafisicoteca; a criminoteca; a grupocarmoteca; 

a convivioteca; a prioroteca; a recexoteca; a paradireitoteca; a antievolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Criminologia; a Zooconviviologia; a Inter-

prisiologia; a Nosologia; a Grupocarmologia; a Psicossomatologia; a Priorologia; a Conviviolo-

gia; a Parapatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: os atores na vida cotidiana; o filho; o jovem; o pai; o esposo; o padras-

tro; o idoso; o companheiro; o agressor; o homem truculento; o homem violento; o pré-serenão 

vulgar; o escritor; o exemplarista. 

 

Femininologia: as atrizes na vida cotidiana; a filha; a jovem; a mãe; a esposa; a madras-

tra; a idosa; a companheira; a agressora; a mulher truculenta; a mulher violenta; a pré-serenona 

vulgar; a escritora; a exemplarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens infantilis; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens paci-

ficus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: binômio conjugal violência doméstica–manipulação emocional = a coe-

xistência de ameaças, implicâncias, chispas e vinganças psicossomáticas desestruturando a rela-

ção do casal; binômio filial violência doméstica–manipulação emocional = a coexistência de 

ameaças, implicâncias, chispas e vinganças psicossomáticas desestruturando a relação entre pais  

e filhos. 

 

Culturologia: a cultura da banalização da violência doméstica; a cultura autopunitiva 

da autodestruição dentro de casa; a cultura do materialismo, mascarando a violência. 

 

Manipulações. Pelo universo da Antievoluciologia, eis em ordem alfabética, 15 mano-

bras perversas, implícitas ou explícitas, praticadas pela consciência na condição de algoz: 

01.  Aliciamentos. 

02.  Chantagens. 

03.  Constrangimentos. 

04.  Degradações. 

05.  Humilhações. 

06.  Imposições. 

07.  Insultos. 

08.  Ofensas. 

09.  Perseguições. 

10.  Perturbações. 

11.  Retaliações. 

12.  Subversões. 

13.  Terrorismos. 

14.  Vigilâncias. 

15.  Xingamentos. 

 

Sensações. Pelo universo da Anticosmoeticologia, eis, listados em ordem alfabética, 6 ti-

pos de emoções vivenciadas pela consciência na condição de vítima: 

1.  Culpa. 

2.  Desespero. 

3.  Ilusão. 

4.  Medo. 

5.  Paixão. 

6.  Pânico. 

 

Manobras. Pela ótica da Belicosologia, eis, em ordem alfabética, 7 tipos de manobras de 

guerra perpetradas pelas consciências nas manifestações de violência doméstica: 

1.  Ataque: enviar múltiplos ataques ao mesmo tempo. 
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2.  Desestruturação: argumentar desestabilizando o oponente. 

3.  Falácia: alterar a ordem dos fatos. 

4.  Locus minoris: atacar o local de menor resistência. 

5.  Persistência: vencer pelo cansaço e pela repetição. 

6.  Planejamento: articular etapas para a derrocada do inimigo. 

7.  Transferência: terceirizar, estrategicamente, a culpa ou responsabilidade, ao outro. 

 

Ameaças. As ameaças podem acontecer de forma velada, gerando sensações intracons-

cienciais de temor relacionadas ao convívio diário com o perpetrador da violência. O envolvimen-

to em holopensenes de cólera, ira, raiva ou manipulação emocional, algumas vezes mascara os fa-

tos e gera hábitos conviviológicos doentios. 

 

Ruptura. Pelo universo da Autodiscernimentologia, a saída do contexto violento é im-

prescindível. Eis, em ordem funcional, 11 sugestões para auxiliar o pesquisador interessado  

em estabelecer neopatamar evolutivo: 

01.  Abrigo: busque casas de abrigo, ligue 180. 

02.  Afastamento: programe-se para manter distância do agressor por vários meses. 

03.  Apoio: organize-se, busque apoio de amigos e pessoas de confiança. 

04.  Calculismo: planeje-se para sair de casa, atenda as necessidades dos dependentes. 

05.  Estruture-se: programe-se para a etapa pós-ruptura. 

06.  Prepare-se: aprenda a lidar com o medo, não há espaço para lamentações. 

07.  Postura: adquira postura pró-ativa, seja responsável pelas escolhas pessoais. 

08.  Cronêmica: estabeleça data para cada etapa, até a saída de casa. 

09.  Reencontro: em situações de reencontro com o agressor, leve junto pessoa de confi-

ança. 

10.  Suporte: busque apoio psicoterápico. 

11.  Vontade: não vacile mediante a decisão tomada, sem banalizações e retrocessos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o binômio violência doméstica–manipulação emocional, 

indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulhe-

res e homens interessados: 

01.  Análise  de  recorrência:  Pesquisologia;  Neutro. 

02.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

05.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

06.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

07.  Pedofilia:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Possessividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

10.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

11.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Temperamento  autodestrutivo:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

13.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

15.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  BINÔMIO  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA–MANIPULAÇÃO  EMO-
CIONAL  AINDA  ACOMETE  MUITAS  FAMÍLIAS.  EXPOR  TAL  

SITUAÇÃO  É  MEDIDA  CORAJOSA,  PROFILÁTICA  E  MA-
DURA  NA  AQUISIÇÃO  DE  NEOPATAMAR  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre o binômio violência doméstica–ma-

nipulação emocional? Proporciona auxílio a quem ainda vivencia tais fatos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Dormindo com o Inimigo. Título Original: Sleeping with the Enemy. País: EUA. Data: 1991. Duração: 

99 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 
DVD). Direção: Joseph Ruben. Elenco: Julia Roberts; Patrick Bergin; Kevin Anderson; Elizabeth Lauren; Kyle Secor; 

Claudette Nevins; Tony Abatemarco; Marita Geraghty; Harley Venton; & Sharon J. Robinson. Produção: Leonard Gold-

berg. Produção Executiva: Jeffrey Chernov. Roteiro: Nicholas Kazan. Fotografia: John W. Lindley. Música: Jerry 
Goldsmith. Edição: George Bowers. Distribuidora: Fox Filmes. Outros dados: Com base no romance de Nancy Price. 

Sinopse: Casados há quatro anos, Sara e Martin personalizam o par mais perfeito, feliz e próspero. Na realidade o marido 

espanca regularmente a mulher. Para escapar da tortura diária, Sara simula a própria morte e foge para outra cidade, a fim 
de recomeçar a vida com nova identidade. Após algum tempo se apaixona, porém o marido descobriu indícios de vida  

e decide encontrá-la de qualquer maneira. 

2.  Nunca mais. Título Original: Enough: Everyone has a Limit. País: EUA. Data: 2002. Duração: 116 min. 
Gênero: Drama; & Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Michael Apted. Elenco: Jennifer Lopez; Billy Campbell; Juliette Lewis; Tessa Allen; Dan Futter-

man; Christopher Maher; Fred Ward; & Noah Wyle. Produção: Rob Cowan; & Irwin Winkler. Desenho de Produção: 

Doug Kraner. Direção de Arte: Andrew Menzies. Roteiro: Nicholas Kazan. Música: David Arnold. Edição: Rick Shai-

ne. Figurino: Shay Cunliffe. Estúdios: Columbia Pictures Corporation; & Winkler Films. Distribuição: Sony Pictures. 

Sinopse: Slim é garçonete e acredita ter encontrado o homem perfeito, Mitch. Decidem casar e nasce Gracie, filha do ca-
sal. Tempos depois do casamento, Slim descobre traições do marido. Mitch passa a se mostrar agressivo. Slim decide, fu-

gir com a filha, e Mitch começa a perseguí-la. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Albrecht, Karl; Inteligência Social: A Nova Ciência do Sucesso; pref. Warren Bennis; 262 p.; 11 caps.; 
42 refs.; 24 x 17 cm; br.; M. Books; São Paulo, SP; 2006; páginas 1 a 31, 48 a 58 e 66 a 248. 

02.  Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AMENCAR); Violência Doméstica; 136 p.; 9 caps.;  

5 citações; 15 enus.; 5 ilus.; 37 tabs.; 58 refs.; 21 x 14 cm; br.; AMENCAR; São Leopoldo, RS; 1999; páginas 1 a 31 e 65  
a 85. 

03.  Bancroft, Lundy; Why does he do that?: Inside the Minds of Angry and Controlling Men; 408 p.; 4 caps; 48 

citações; 103 enus.; 61 exemplos; 402 ilus.; 46 tabs.; 77 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Berkley Books; New York, NY; 2002; 
páginas 23 a 66, 100 a 105, 231 e 235 a 237. 

04.  Couto, Sonia; Violência Doméstica: Uma Nova Intervenção Terapêutica; revisora Rosemara Dias dos 

Santos; 118 p.; 4 caps; 17 enus.; 21 exemplos; 9 ilus.; 1 tab.; 77 refs.; 23 x 16 cm; br.; Autêntica; Belo Horizonte, MG; 
2005; páginas 46 a 51 e 95 a 101. 

05.  Ellis, Albert; & Tafrate, Raymond C.; How to Control your Anger before it Constrols you; 180 p.; 15 

caps.; 74 enus.; 14 ilus.; 261 refs.; alf.; 22,5 x 15 cm; br.; Carol Publishing Group Edition; New York, NY; 1999; páginas 
19 a 46. 

06.  Freitas, André G. T.; Estudos sobre as Novas Leis de Violência Doméstica contra a Mulher e de Tóxi-

cos: Doutrina e Legislação; 234 p.; 8 caps; 49 citações; 121 enus.; 23 refs.; 3 anexos; 23 x 16 cm; br.; Lumen Juris; Pe-
trópolis, RJ; 2007; páginas 132 a 135 e 149 a 157. 

07.  Miles, Lis; Vencendo a Violência Doméstica: Problemas da Vida Real (Coping with Domestic Violence); 

revisora Claudia Maietta; trad. Silvia Ribeiro; 48 p.; 2 enus.; 27 fotos; 24 ilus.; 8 websites; 3 refs.; 23 x 16 cm; br.; Hedra 
Educação; São Paulo, SP; 2012; páginas 1 a 48. 

08.  Silva, Ana Beatriz Barbosa; Mentes Perigosas: O Psicopata mora ao Lado; revisoras Marcela Miller; et 

al.; 218 p.; 1 citação; 9 enus.; 5 ilus.; 12 websites; 68 refs.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas  
1 a 60, 117, 150 e 170 a 190. 

09.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 573 a 638. 
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10.  Wilmot, William W.; & Hocker, Joyce L.; Interpersonal Conflict; 364 p.; 11 caps.; 85 enus.; 194 ilus.;  

5 tabs.; 726 refs.; 23 x 18,5 cm; br.; 7ª Ed.; Mc Graw-Hill; New York, NY; 2007; páginas 69 a 101. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Price, Lisa E.; & Byers, Sandra E.; The Attitudes towards Dating Violence Scales:Development and Ini-

tial Validation; Artigo; Journal of Family Violence; 1 enus; 4 tabs.; 36 refs.; disponível em: <http://www.ncdsv.org/ima-

ges/JFV_Attitudes-towards-dating-violence-scales-development-and-initialvalidation_1999.pdf>; acesso: 23.12.13. 

2.  World Health Organization; 1 foto; disponível em: <http://www.who.int/en>; acesso: 23.12.13. 

 

F. M. C. 
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B I O D I V E R S I D A D E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biodiversidade é a variedade de organismos vivos de todas as origens, 

existentes nos ecossistemas terrestre, marinho e dulcícola, compreendendo a diversificação das 

formas de vida entre ou dentro das espécies do planeta Terra. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição bio deriva do idioma Grego, bíos, ―vida‖. O ter-

mo diversidade procede do idioma Latim, diversitas, ―diversidade; variedade; diferença‖. Apare-

ceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Diversidade biológica. 02.  Multiplicidade de vida. 03.  Diversidade 

genética. 04.  Variedade orgânica. 05.  Diversidade ecológica. 06.  Heterogeneidade de espécies. 

07.  Variedade de espécies. 08.  Diversidade bioquímica. 09.  Diversidade ecossistêmica. 10.  Di-

versidade cultural. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo diverso: 

biodiversidade; biodiverso; diversa; diversicolor; diversidade; diversidão; diversificação; diver-

sificado; diversificador; diversificante; diversificar; diversificativo; diversificatório; diversificá-

vel; diversifloro; diversifoliado; diversiforme. 

Neologia. As duas expressões compostas biodiversidade intraespecífica e biodiversidade 

interespecífica são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Homogeneidade ambiental. 2.  Homogeneidade de espécies. 3.  Mul-

tiplicidade mineral. 4.  Variedade inorgânica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentabilidade; o holopensene pessoal da ma-

xifraternidade; o holopensene pessoal junto à Natureza; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zo-

opensenes; a zoopensenidade; os harmopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: a biodiversidade; a extinção de espécies; as interações das espécies; a teoria 

da evolução das espécies; a teoria da seleção natural; os reinos da Natureza: Animalia, Plantae, 

Fungi, Protista e Monera; a utilização de agrotóxicos contaminando o solo, corpos hídricos e ex-

terminando a biodiversidade; o aquecimento global proporcionando a diminuição da biodiversida-

de; a revolução industrial no Século XVIII acelerando o consumismo e a escassez de recursos na-

turais; o uso indiscriminado de produtos poluidores da atmosfera; o desmatamento enquanto ex-

ploração econômica; a urbanização levando à diminuição e fragmentação dos habitats naturais;  

a mídia enquanto fator influente nos padrões de consumo, informando sobre a situação atual da 

biodiversidade; os metais pesados envenenando o meio ambiente e os organismos vivos; a caça  

e pesca predatórias; a introdução de animal exótico no ambiente provocando desequilíbrio local;  

o tráfico de animais; as edificações sem prévia realização do Estudo de Impactos Ambientais 

(EIA) e Relatório de Impactos Ambientais (RIMA); a utilização de animais enquanto matéria-pri-

ma na confecção de roupas e acessórios da moda; a Sociedade desinformada sobre a importância 

da biodiversidade para a sobrevivência de todos; a espécie-chave na cadeia alimentar mantendo  

o equilíbrio natural; os testes laboratoriais em animais; a bioética e a preservação da vida; a utili-

zação de produtos com certificação ambiental; o cuidado com o meio ambiente na conservação 

das espécies; o mimetismo e a camuflagem na autodefesa de certas espécies; os valores e princí-

pios expostos na Carta da Terra, fundamentais na conquista da vida sustentável; a Agenda 21 
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enquanto planejamento participativo social; o 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade;  

o Ano Internacional da Biodiversidade (AIB) comemorado em 2010 enquanto alerta da Organi-

zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para a neces-  

sidade de conservação da biodiversidade; a Convenção da Biodiversidade; a Rio+20 proporcio-

nando negociações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento para utilização de tecnolo-

gias limpas com foco na preservação da diversidade biológica; o Brasil detentor da maior diversi-

dade de flora e fauna do planeta; o respeito pela vida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paraflora; a Pa-

rafauna; a convivência com as fitoenergias; o fitoectoplasma utilizado na tenepes; a convivência 

com as zooenergias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-ecossistema; o sinergismo flora-fauna-Hu-

manidade; o sinergismo Homem-Natureza; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo da inten-

cionalidade cosmoética; o sinergismo detalhismo-atacadismo. 

Principiologia: o princípio da conservação das espécies; os princípios do Direito Ambi-

ental; os princípios dos Direitos Humanos fundamentais enquanto garantia do ambiente protegido 

e pertencente a todos; o princípio da gestão ambiental; o princípio da convivialidade madura;  

o princípio da seleção natural. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de convivialida-

de; os códigos sociais da boa convivência. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria da coexistência pacífica entre todos os prin-

cípios conscienciais; a teática da interassistencialidade consciencial; a teoria da coevolução;  

a teoria da aplicação teática da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a biotecnologia; a técnica do reflorestamento; as técnicas para a conserva-

ção das espécies; a técnica da adubação verde; a técnica do controle biológico de pragas; a téc-

nica da convivialidade cosmoética. 

Voluntariologia: os voluntários do Fundo Mundial para a Natureza (WWF); os volun-

tários do Greenpeace; o voluntariado da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentá-

vel (FBDS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia;  

o Colégio Invisível do Universalismo. 

Efeitologia: o efeito da preservação e conservação da diversidade biológica; o efeito 

macho-fêmea; o efeito arrastante do bom exemplo; o efeito assistencial de pensar o melhor para 

todos; o efeito da ampliação do senso de fraternidade; o efeito das decisões evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo da água; os ciclos biogeoquímicos; o ciclo da vida; o ciclo das esta-

ções do ano; a progressão perene dos ciclos da Natureza. 

Enumerologia: a formação do solo; a sucessão florestal; o organismo simples; o orga-

nismo complexo; a evolução da espécie; o ser pensante; a relação sustentável. 

Binomiologia: o binômio água-vida; o binômio cósmico consciência-energia; o binômio 

adaptabilidade-flexibilidade; o binômio autossuficiência-interdependência; o binômio ação-rea-

ção; o binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: a interação Humanidade-Natureza; a interação entre as espécies; a in-

teração consciência-soma; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação ato ilícito–débito 

cármico; a interação vontade-intencionalidade-realização. 
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Trinomiologia: o trinômio átomo-célula-organismo; o trinômio terra-ar-água; o trinô-

mio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade; o trinômio patológico pilhagem-

-ganância-lucro; o trinômio interesse-meta-evolução. 

Politicologia: a Política Nacional da Biodiversidade; a Política Nacional de Educação 

Ambiental; a política impactante do Greenpeace; a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Legislogia: o Decreto lei 4339 / 02 instituindo princípios e diretrizes para a implementa-

ção da Política Nacional da Biodiversidade; a lei dos crimes ambientais; os códigos florestais. 

Filiologia: a biofilia; a fitofilia; a zoofilia; a ecofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia;  

a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a biofobia; a fitofobia; a zoofobia; a botanicofobia; a bacteriofobia; a neo-

fobia; a evoluciofobia. 

Maniologia: a ecomania; a egomania; a oniomania (consumismo); a piromania; a consu-

momania. 

Holotecologia: a bioteca; a biologicoteca; a ecoteca; a evolucioteca; a fitoteca; a paleo-

teca; a zooteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Biologia; a Ecologia; a Evoluciologia; a Gené-

tica, a Sociologia; a Somatologia; a Conviviologia; a Botanicologia; a Hidrologia; a Zoologia;  

a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu contaminadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa ecológica. 

 

Masculinologia: o agricultor; o educador ambiental; o ecologista; o sociólogo; o vege-

tariano; o pesquisador; o biólogo; o ambientalista; o engenheiro ambiental; o gari; o tenepessista;  

o cidadão; o cientista; o traficante de espécies exóticas; o guarda florestal; o consumidor; o volun-

tário; o taxionomista; o tertuliano. 

 

Femininologia: a agricultora; a educadora ambiental; a ecologista; a socióloga; a vegeta-

riana; a pesquisadora; a bióloga; a ambientalista; a engenheira ambiental; a gari; a tenepessista;  

a cidadã; a cientista; a traficante de espécies exóticas; a guarda florestal; a consumidora; a volun-

tária; a taxionomista; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens bioingeniosus; o Homo sa-

piens biophilicus; o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

herbarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reurbanisatus; 

o Homo sapiens sapiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biodiversidade intraespecífica = a variabilidade de características genéti-

ca, bioquímica ou morfológica, dentro da mesma espécie; biodiversidade interespecífica = a va-

riabilidade das espécies distintas presentes nos ecossistemas e comunidades biológicas. 

 

Culturologia: a cultura de matar animais em rituais; a cultura da caça para ornamen-

tação; a cultura da falcoaria; a cultura da intercompreensão; a cultura da pesquisa. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 in-

terrelações de espécies, garantidoras das respectivas sobrevivências: 

01.  Antibiose. Relação entre espécies diferentes; o indivíduo libera toxina inibidora da 

proliferação do outro, enquanto mecanismo de defesa. 
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02.  Canibalismo. Relação entre mesma espécie; o indivíduo mata e se alimenta do ou-

tro. 

03.  Colonialismo. Associação entre mesma espécie; agrupados, apresentam dependên-

cia entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. 

04.  Comensalismo. Relação entre espécies diferentes; o indivíduo comensal se alimenta 

dos restos deixados pelo outro, sem prejudicá-lo. 

05.  Competição. Relação entre mesma espécie e diferentes espécies; os indivíduos dis-

putam o mesmo nicho ecológico, com objetivos comuns envolvendo a sobrevivência de ambos. 

06.  Herbivorismo. Relação entre espécies diferentes; o animal se alimenta da planta. 

07.  Inquilinismo. Relação entre espécies diferentes; o inquilino obtém abrigo ou supor-

te no corpo do outro, o hospedeiro, sem prejudicá-lo. 

08.  Mutualismo (simbiose). Associação entre espécies diferentes; ambos os indivíduos 

são beneficiados e dependem dessa interação para sobreviverem. 

09.  Parasitismo. Relação entre espécies diferentes; o parasita obtém abrigo ou suporte 

no corpo do outro, o hospedeiro, podendo levá-lo à morte. 

10.  Predatismo. Relação entre espécies diferentes; o predador mata o outro, a presa, pa-

ra se alimentar. 

11.  Protocooperação. Associação entre espécies diferentes; ambos os indivíduos são 

beneficiados e podem viver de maneira independente. 

12.  Sociedade. Associação entre mesma espécie; organizados de modo cooperativo, 

com divisão de trabalho, para aumentar a eficiência do grupo e garantir a sobrevivência da espé-

cie. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a biodiversidade, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Água:  Hidrologia;  Neutro. 

03.  Árvore:  Fitoconviviologia;  Neutro. 

04.  Bioenergotaxonomia:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Botânica  atrativa:  Fitoconviviologia;  Homeostático. 

06.  Cataratas  do  Iguaçu:  Hidroenergologia;  Homeostático. 

07.  Educação  ambiental:  Reeducaciologia;  Neutro. 

08.  Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

10.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

CADA  ESPÉCIE  É  ÚNICA  DENTRO  DO  MACROSSISTEMA  

PLANETÁRIO,  DESENVOLVENDO  FUNÇÕES  IMPORTANTES  

PARA  A  SOBREVIVÊNCIA  DAS  DEMAIS.  AS  EXTINÇÕES  

PODEM  LEVAR  À  DECADÊNCIA  DA  ESPÉCIE  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu qual papel desempenha na grande teia 

da vida? Você traz contribuições qualificadas no ecossistema do qual faz parte? 
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B I O E N E R G O T A X O N O M I A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Bioenergotaxonomia é o procedimento de pesquisa capaz de identificar, 

reconhecer, descrever, discriminar, classificar, nomear e paradiagnosticar as energias da Nature-

za, presente nos ambientes, animais, plantas e demais seres vivos na intenção de qualificar as pa-

rapercepções energossomáticas da pesquisadora ou pesquisador interessado nos estudos da Ener-

gossomatologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição bio provém do idioma Grego, bios, ―vida‖.  

O vocábulo energético procede também do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. Apareceu 

no Século XX. O termo taxonomia é constituído pelo elemento de composição do idioma Grego, 

tax(i / o), ―ordenação; classificação; equilibração; disposição sistemática‖, e pelo sufixo nomos, 

―regra; o que é lei; qualidade de‖. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parataxonomia. 2.  Bioenergossistemática. 3.  Parabiotaxonomia.  

4.  Parabiossistematicologia. 5.  Parassistemática. 6.  Classificação energossomática dos seres 

vivos. 

Neologia. O vocábulo Bioenergotaxonomia e as 3 expressões Bioenergotaxonomia Botâ-

nica, Bioenergotaxonomia Zoológica e Bioenergotaxonomia Ecológica são neologismos técnicos 

da Energossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Taxinomia; Taxonomia. 02.  Biotaxonomia. 03.  Sistemática. 04.  

Biossistemática. 05.  Biotaxologia. 06.  Botânica; Fitologia; Fitotaxonomia. 07.  Zoologia; Zoota-

xonomia. 08.  Classificação taxonômica. 09.  Biologia. 10.  Ecologia. 

Estrangeirismologia: a passividade da energia yin; a atividade da energia yang. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às bioenergias. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Classificar, 

sistematizar: conhecer. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal de estudo da Natureza; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os proto-

pensenes; a protopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; o estudo da fitodiversidade permitindo a ampliação do conhecimento da ener-

gopensenidade; a identificação das plantas doadoras de fitoenergias fomentando o holopensene 

interassistencial; o reconhecimento dos animais doadores de zooenergias sadias compensatórias 

em holopensenes humanos doentios. 

 

Fatologia: as plantas naturalmente acolhedoras; os animais positivamente interativos; os 

ecossistemas revigorantes; os hábitats naturais integrais; os ambientes antrópicos entrópicos; os 

ambientes intrafísicos estigmatizados; a ignorância da Biologia quanto à identificação das bio-

energias dos seres vivos; o fato de a variação na qualificação das bioenergias ser mais individual  

e menos vinculado à espécie; a conduta da pesquisa ininterrupta da Natureza. 

 

Parafatologia: a identificação da aura das plantas; as plantas doadoras de energias; o re-

conhecimento da aura dos animais; os animais doadores de energias; a reatividade energossomá-

tica das plantas às pessoas; a apatia energossomática dos animais enjaulados; as espécies de fácil 

acoplamento energético; as espécies bioenergeticamente insensíveis; a antiestigmatização dos am-

bientes; o rapport energético com os seres da Natureza; a identificação das redes interativas da in-
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terdependência bioenergética; a compreensão das afinidades com os seres vivos pela identificação 

das bioenergias; as consciexes retroalimentando os holopensenes dos ambientes naturais; a igno-

rância crassa dos naturalistas clássicos sobre o acoplamento bioenergético com os seres da Na-

tureza; a compreensão das sincronicidades parapsíquicas envolvendo plantas e animais; o biopa-

rapsiquismo; a pesquisa pela paraperceptibilidade ativa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das ECs doentias com os ambientes entrópicos; o siner-

gismo da pensenização positiva com os ambientes sadios; o sinergismo da predisposição doado-

ra da conscin com a condição acolhedora da Natureza; o sinergismo da consciex assistente com 

a fitoenergia; o sinergismo da consener animalizada com a zooenergia; o sinergismo das ener-

gias conscienciais yin com a fitoenergia; o sinergismo das energias conscienciais yang com  

a zooenergia. 

Principiologia: o princípio das classificações sistemáticas; o princípio da vida bioener-

gética; o princípio da coevolução interligando todas as consciências; o princípio da matematiza-

ção possível do Cosmos; o princípio da individualidade consciencial; o princípio da afinidade 

interconsciencial; o princípio da diversidade das formas de vida. 

Tecnologia: a técnica da prospecção bioenergética natural matinal; a técnica da pros-

pecção bioenergética noturna; a técnica da avaliação dos efeitos das tempestades magnéticas;  

a técnica de observação do auge fotossintético da vegetação; a técnica de observação da aura 

das plantas; a técnica da assimilação simpática das energias de animais silvestres; a técnica de 

acoplamento com os ambientes urbanos e naturais. 

Voluntariologia: o voluntariado nas ONGs conservacionistas; o voluntariado nos cam-

pi das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da fitoenergia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Botânica; o Colégio Invisível da Zoologia; o Colé-

gio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invi-

sível da Parabiologia; o Colégio Invisível da Paraecologia; o Colégio Invisível da Biotaxonomia. 

Efeitologia: os efeitos dos trabalhos sistemáticos com a Natureza; os efeitos das pesqui-

sas biotaxonômicas na autorganização; o efeito das práticas de observação da Natureza nas au-

texigências pesquisísticas; o efeito do detalhismo da taxonomia na agudização pensênica; os 

efeitos da hierarquização da Natureza na compreensão da lei básica da evolução. 

Ciclologia: o ciclo das estações primaveris; os ciclos astronômicos; o ciclo circadiano; 

o ciclo das primaveras energéticas (ciprienes); os ciclos florestais; os ciclos evolutivos glaciais; 

os ciclos geológicos do vulcanismo, do clima e dos terremotos. 

Enumerologia: as trilhas energéticas carregadas de ECs; os parques urbanos acumula-

dores de ECs; os rios transportadores de ECs; as praias badaladas vampirizadoras de ECs; as ilhas 

paradisíacas entrópicas nas ECs; as árvores urbanas imantadas de ECs; a zooenergia da matilha 

de cães em sinergia com as ECs.. 

Binomiologia: o binômio naturalista-sensitivo; o binômio planta-fitoenergia; o binômio 

animal-zooenergia; o binômio riacho-hidroenergia; o binômio rocha-geoenergia; o binômio bri-

sa-aeroenergia; o binômio constelação-cosmoenergia. 

Crescendologia: o crescendo classificação botânica–identificação da fitoenergia; o cres-

cendo classificação zoológica–atilamento quanto à zooenergia; o crescendo diagnose geológica– 

–reconhecimento da geoenergia; o crescendo previsão do tempo–sensibilização para aeroener-

gia; o crescendo percepção de campos eletromagnéticos–parapercepção das tempestades magné-

ticas; o crescendo despoluição dos corpos hídricos–assimilação sadia de hidroenergia; o cres-

cendo observação astronômica–acoplamento com a cosmoenergia. 

Trinomiologia: o trinômio fato-parafato-denominação. 
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Polinomiologia: o polinômio observação-caracterização-parapercepção-classificação 

bioenergética. 

Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo / cascagrossismo; o antagonismo fi-

tofilia / zoofobia; o antagonismo zoofilia / fitoclastia; o antagonismo geofilia / hidrofobia; o an-

tagonismo aerofilia / ecofobia; o antagonismo cosmofilia / geofobia; o antagonismo antropofilia 

/ cosmofobia. 

Legislogia: as leis da sincronicidade. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a dendrofilia;  

a biofilia; a ecofilia. 

Mitologia: o mito dos devas; o mito de Ártemis. 

Holotecologia: a energoteca; a fitoteca; a zooteca; a ecoteca; a parapsicoteca; a cosmo-

teca; a geoteca. 

Interdisciplinologia: a Bioenergotaxonomia; a Energossomatologia; a Parabiologia;  

a Paraecologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Interconscienciologia; a Biologia;  

a Geologia; a Climatologia; a Evoluciologia; a Cosmologia; a Hidrologia; a Cosmoconscienciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Extrapolaciologia; a Autoparacogniciologia; a Autovivenciolo-

gia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

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

cial; a conscin parapsíquica; a personalidade dedo verde. 

 

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

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplis-

ta; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmovisiólogo; o energossistemata; o taxono-

mista sensitivo; o experimentador multidimensional. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; 

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmovisióloga; a energossistemata; a taxonomista 

sensitiva; a experimentadora multidimensional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens energossomaticus; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens discernens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens maxilucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens multifacies; o Homo sapiens rationabilis. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: Bioenergotaxonomia Botânica = a discriminação da qualidade e padrão 

predominante das energias das plantas; Bioenergotaxonomia Zoológica = a discriminação da qua-
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lidade e padrão prevalente das energias dos animais; Bioenergotaxonomia Ecológica = a discri-

minação da qualidade e padrão característico das energias dos ambientes. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia; a cultura da Parapercepciologia;  

a multicultura da Naturexperimentologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, os 7 tipos básicos de bioenergias, lista-

dos em ordem alfabética, todos encontrados no laboratório aberto da Cognópolis, em Foz do 

Iguaçu, em especial no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), são os principais 

referenciais para a identificação e reconhecimento de padrões de energias comuns à Natureza: 

1.  Aeroenergia. A bioenergia presente nas massas de ar, ventos, brisas, lufadas, tufões. 

2.  Cosmoenergia. A bioenergia dissipada pelo espaço interestelar, cósmico. 

3.  Energias conscienciais. A energia imanente qualificada pela pensenidade humana. 

4.  Fitoenergia. A bioenergia típica das plantas (musgos, ervas, arbustos, árvores). 

5.  Geoenergia. A bioenergia ínsita nos solos, sedimentos e rochas. 

6.  Hidroenergia. A bioenergia inerente às massas de água, nascentes, correntes e tor-

rentes. 

7.  Zooenergia. A bioenergia típica dos animais, invertebrados e vertebrados. 

 

Indicadores. Eis, em ordem alfabética, 6 indicadores e respectivos níveis ou formas de 

expressão, os quais podem auxiliar o pesquisador(a) na discriminação e reconhecimento de pa-

drões de bioenergias presentes nos seres, ambientes e elementos da Natureza, a partir da técnica 

de assimilação simpática das energias (assim): 

1.  Densidade. Relação entre o volume e a sensação de compacidade ou consistência es-

tabelecido pelo campo de energias. Nível de expressão: alta, média ou baixa densidade. 

2.  Estabilidade. Manutenção, constância ou invariabilidade da quantidade e qualidade 

da energia. Forma de manifestação: constante ou inconstante. 

3.  Intensidade. Quantidade, vigor ou força da energia manifesta. Nível de expressão: 

forte, intermediária ou fraca. 

4.  Ritmo. Variação na manifestação do fluxo da energia em virtude da ocorrência de in-

tervalos ou regularidade da parapercepção energética durante as assimilações. Forma de expres-

são: jato, ondas ou contínuo. 

5.  Temperatura. Sensação térmica, grau de calor presente durante a interação assimila-

tiva. Forma de expressão: aquecimento ou resfriamento. 

6.  Velocidade. Variação na percepção do movimento ou deslocamento das energias em 

relação ao tempo. Formas de expressão: uniforme ou variada; rápida ou lenta. 

 

Autexperimentologia. Importa ao pesquisador ou pesquisadora identificar o máximo de 

variações possíveis, utilizando, por exemplo, esses indicadores, em diferentes ambientes e com  

o maior número de seres vivos distintos, a fim de estabelecer cotejos entre as próprias parapercep-

ções e, em seguida, com aquelas dos demais pesquisadores, iguais às expostas a seguir. 

 

Fitoenergotaxonomia. Eis, 5 exemplos, em ordem alfabética de nome popular, de ava-

liações para discriminação bioenergética a respeito de determinadas plantas, realizadas por este 

autor na Cognópolis, Foz do Iguaçu, utilizando-se dos indicadores e tipos de bioenergias supraci-

tados: 

1.  Guapuruvu: Schizolobium parahyba (Vell.) Blake, 1819. Árvore com intenso fluxo 

de energias, dinâmicas e rápidas. 

2.  Ipê-roxo: Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb) Mattos, 1970. Árvore com 

energias de fluxo contínuo e estável. 

3.  Peroba: Aspidosperma polyneuron Müll. Arg., 1913. Árvore de grande porte, longe-

va, cujas energias evidenciam alta densidade, mostrando-se expansivas e estáveis. 
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4.  Pitanga: Eugenia uniflora L., 1753. Árvore de crescimento muito lento, evidencian-

do energias suaves, de fluxo contínuo e estável. 

5.  Tuia: Thuja occidentalis L., 1753. Árvore de origem evolutiva antiga, de padrão de 

energias mais amena e estável. 

 

Zooenergotaxonomia. Eis, 5 exemplos, em ordem alfabética dos nomes populares, en-

quanto teste de discriminação bioenergética a respeito de determinados animais, observáveis na 

Cognópolis, Foz do Iguaçu, realizado por este autor, utilizando os comportamentos zoológicos: 

1.  Furão: Galictis cuja (Molina, 1782). Animal de pequeno porte, máximo de 80 cm de 

comprimento, incluindo a cauda. Apresenta energia intensa e radiante, expressa pelo dinamismo  

e hiperatividade. 

2.  Gato-do-mato (mourisco): Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803). 

Animal de porte médio, cerca de 1,3 m de comprimento do crânio à cauda. Expressa estado de 

alerta, atilamento evidente, com energias constantes e estáveis. 

3.  Guaxo: Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766). Pássaro de médio porte, cerca de 25 

cm, incluindo a cauda. Apresenta intenso dinamismo e canto estridente, raramente estável em de-

terminado local, sempre migrando aos bandos (sincronização coletiva). 

4.  Jabuti: Geochelone carbonaria (Spix, 1824). Réptil de tamanho pequeno, cerca de 

20 a 30 cm, variando de acordo com a idade. Apresenta energia constante, densa, porém pouco 

dinâmica e menos intensa. 

5.  Sabiá: Turdus rufiventris (Viellot, 1818). Pássaro mediano, cerca de 25 cm, incluindo 

a cauda. Expressa energia mais contida e reservada, no entanto, de intensa vitalidade evidenciada 

pelo canto. 

 

Paraecologia. Pelos fundamentos da Paraecologia, é possível realizar a avaliação dos 

ambientes com base na sinalética energética pessoal e nos tipos de bioenergias, a exemplo destes 

10 ambientes da Cognópolis, Foz do Iguaçu, elencados em ordem funcional, de acordo com a tra-

jetória da Via Forestalis, trilha localizada nos campi CEAEC e Polo Conscienciocêntrico Discer-

nimentum: 

01.  Bosque do Ipê. Ambiente localizado na porção nordeste do Campus CEAEC com 

destaque de facilitação para a discriminação de fitoenergia, principalmente devido à presença da 

árvore mais antiga do campus. Local de energias constantes e maior densidade de fitoenergias. 

02.  Marco Central. Ambiente caracterizado por estar no centro da porção mais urbani-

zada do Campus CEAEC, na margem esquerda do rio Tamanduazinho. Tipicamente apresenta 

geoenergia densa e de fluxo contínuo, há tendência à percepção de elevação de temperatura. 

03.  Bosque do Acoplamentarium. Ambiente localizado próximo ao laboratório grupal 

do Acoplamentarium. Local propício à percepção de fito e geoenergia pela forte intensidade des-

tes tipos. 

04.  Passarela da Intercompreensão. Ambiente localizado sobre a planície do rio Ta-

manduazinho, tipicamente caracterizado pela intensa hidro e aeroenergia, com tendência à per-

cepção de resfriamento da temperatura local. 

05.  Platô do terreno II. Ambiente de terraplenagem localizado no segundo terreno do 

Campus CEAEC, à margem direita do rio Tamanduazinho. Discriminação favorável de geo  

e cosmoenergia. 

06.  Bosque das Garças. Área arbórea ao lado da trilha Via Forestalis, à margem direita 

do rio Tamanduazinho, no Polo Discernimentum, apresentando destaque para a densidade de zoo, 

fito e geoenergia. 

07.  Bosque do Discernimentum. Área densamente arborizada localizada em frente à se-

de do Polo Discernimentum, favorável à discriminação da fitoenergia, a qual se apresenta adensa-

da e com fluxo contínuo. 

08.  Minicascata. Área do terreno II do CEAEC, derivada de desnível geomorfológico 

do riacho do Peixe, afluente do rio Tamanduazinho, com favorecimento da discriminação de fito, 

geo e hidroenergia. 
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09.  Lago do riacho. Ambiente localizado no Campus CEAEC, no terreno II, próximo  

à trilha Via Forestalis e área residencial dos chalés. Tem destaque neste ambiente a densidade da 

hidro e fitoenergia, de fluxo constante com tendência ao resfriamento. 

10.  Jardins da Aleia dos Gênios. Área coberta localizada entre o Village e o Tertulia-

rium, no Campus CEAEC, densamente imantada com ECs e fitoenergias gravitantes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Bioenergotaxonomia, indicados para a expansão das 

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

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

04.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

05.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Energotactismo:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Paracientista:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  ESTADO  DE  ATILAMENTO  ININTERRUPTO  DIRECIONADO  

ÀS  PARAPERCEPÇÕES  DAS  BIOENERGIAS  DISSEMINADAS  

PELA  NATUREZA  INCITA  AS  PESQUISAS  PRÁTICAS  POR  

MEIO  DOS  PROCEDIMENTOS  DA  BIOENERGOTAXONOMIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se atentou para o fato de estar envolto por ti-

pos diversificados de bioenergias? Você tem assimilado, discriminado, identificado e classificado 

conscientemente a diversidade bioenergética? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leimig, Roberto; Biodiversidade no Campus CEAEC; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; 

N. 3; 17 enus.; 1 gráf.; 32 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 
do Iguaçu, PR; 2010; páginas 408 a 446. 

2.  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 Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100 e 127. 

3.  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; página 347. 

 

R. L. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

5023 

B I O F I L I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biofilia é a preocupação prioritária da conscin para com a vida na dimen-

são intrafísica e com o soma (fixação intrafísica), quando em detrimento da conscienciofilia, ou  

a preocupação também com as outras dimensões conscienciais e todo o holossoma, sendo, em si, 

ambígua quanto à evolução consciencial e à Cosmoeticologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição bio vem do idioma Grego, bíos, ―vida‖.  

O elemento de composição filia deriva também do idioma Grego, phílos, ―amigo, querido, quere-

dor; agradável, que agrada‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.  

O termo biofilia apareceu em 1922. 

Sinonimologia:  1.  Amor à vida humana. 2.  Instinto de conservação. 3.  Somatolatria.   

4.  Consciência materialista. 5.  Egoísmo; egolatria. 

Neologia. As duas expressões compostas biofilia ordinária e biofilia extraordinária são 

neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia:  1.  Conscienciofilia.  2.  Biofobia. 

Estrangeirismologia: o behaviorism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a biofilia; o analfabetismo evolutivo; o autoconfinamento ideológico; o equi-

líbrio biofílico; os corporativismos; a robéxis; a massa humana impensante. 

 

Parafatologia: a abordagem multidimensional; a agenda extrafísica; a atitude antiproje-

tiva; a paraprocedência pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Binomiologia: o binômio animismo-parapsiquismo. 

Interaciologia: a interação Biofilia-Conscienciologia. 

Holotecologia: a bioteca; a somatoteca; a ecoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Holorressomatologia; a Parapercepciologia;  

a Recexologia; a Homeostaticologia; a Animismologia; a Acriticologia; a Autonirologia; a Auto-

patopensenologia; a Antiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a protoconsciência; a consréu ressomada; a isca humana 

inconsciente; a pessoa reciclante; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o varejista consciencial; o compassageiro 

evolutivo; o evoluciente; o patrulheiro ideológico; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a varejista consciencial; a compassageira 

evolutiva; a evoluciente; a patrulheira ideológica; a pré-serenona vulgar. 
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Hominologia: o Homo sapiens biophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biofilia ordinária = a pessoa saudável dedicada à vida intrafísica; biofilia 

extraordinária =  a pessoa saudável dedicada simultaneamente à vida intra e à vida extrafísica. 

 

Estatística. Pelos conceitos da Experimentologia, o ideal é a vida ambivalente ou alter-

nante multidimensional da conscin, mantida sob maior preocupação ou ocupando, por exemplo, 

75% do espaço e do tempo conscienciais com a vida intrafísica, sem alijar as vivências extrasso-

máticas, e os restantes 25% com a vida extrafísica, a fim de entrosar a programação existencial 

(proéxis) com os autorrevezamentos conscienciais, dentro do ciclo multiexistencial da atividade. 

Pragmatismo. De acordo com a Intrafisicologia, se os estadunidenses, por exemplo, 

fossem, de fato, tão pragmáticos quanto afirmam, não se dedicariam tanto à Arte, quanto o fazem, 

e estariam mais atentos, preponderantemente, à Ciência da evolução consciencial, a linha mais 

prioritária e prática de interesse para a consciência. A verdadeira praticidade existencial diz res-

peito ao aqui e agora multidimensional. 

Egocentrismo. Sob a ótica da Despertologia, a trincheira, a solitária (prisão), a torre de 

marfim e a vida indoors, ou quadridimensional, amarram a consciência ao egocentrismo (infantil) 

e pioram a condição pessoal afuniladora do restringimento intrafísico (consciencial), inibindo  

a maxifraternidade própria do ser desperto. 

Monopólio. Em Evoluciologia, quando em detrimento da conscienciofilia, ou sem preo-

cupação também com as outras dimensões conscienciais e todo o holossoma, a biofilia torna-se 

monopolizadora e negativa para a evolução interdimensional. 

Multidimensionalidade. Pela Energossomatologia, o espaço intrafísico ampliado, a vi-

da outdoors e o exercício das bioenergias sem muros conduzem a consciência à vivência multidi-

mensional lúcida. 

Ecologia. Na Holomaturologia, a biofilia é a preocupação prioritária da conscin para 

com a vida na dimensão intrafísica e com o soma (fixação física), desempenhando papel relevante 

em relação à vivência à vontade com a Ecologia. 

Perda. Consoante a Holossomatologia, dominada pela biofilia, a conscin pode deixar de 

considerar as potencialidades do próprio holossoma, manifestando-se tão somente com o soma ou 

fazendo deste veículo a própria realidade perante o Cosmos, na condição de consciência. Isso, 

obviamente, representa significativa perda consciencial evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro da área da Intrafisicologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com a biofilia, indicados para a expansão 

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

1.  Aparência:  Nosográfico. 

2.  Biofilia  monopolizadora:  Nosográfico. 

3.  Conscin  eletronótica:  Nosográfico. 

4.  Mesméxis:  Nosográfico. 

5.  Mimeticologia:  Neutro. 

6.  Porão  consciencial:  Nosográfico. 

7.  Vida  humana:  Neutro. 
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A  BIOFILIA  DESEMPENHA  PAPEL  RELEVANTE  NA  VI-
VÊNCIA  À  VONTADE  EM  A  NATUREZA,  NO  UNIVERSO  

FÍSICO,  E  COM  A  PRÓPRIA  NATUREZA  HUMANA, 
NO  MICROUNIVERSO  INTRACONSCIENCIAL  DA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você entende teaticamente a biofilia na própria existência diária? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 160, 292, 506. 
2.  Wilson, Edward Osborne; Biophilia; XII + 160 p.; 9 caps.; notas; 23 x 14,5 cm; br.; Harvard University 

Press; Cambridge, Massachusetts; EUA; 1998; páginas 23 a 50. 
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B I O F I L I A    M O N O P O L I Z A D O R A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biofilia monopolizadora é a condição da conscin excessivamente preo-

cupada com a vida humana em detrimento da vida multidimensional da consciência e todas as 

consequências evolutivas daí decorrentes, sendo, em princípio, tendente à anticosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição bio vem do idioma Grego, bíos, ―vida‖.  

O elemento de composição filia deriva também do idioma Grego, phílos, ―amigo, querido, quere-

dor; agradável, que agrada‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.  

O termo monopólio procede do idioma Latim, monopolium, ―mercado no qual se vende só certa 

espécie de mercadoria‖, e este do idioma Grego, monopôlion, ―direito exclusivo de venda de cer-

tos produtos; local ou mercado para essa venda‖. Surgiu no Século XVI. O termo biofilia apare-

ceu em 1922. O vocábulo monopolizador surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia:  1.  Biofilia amaurótica.  2.  Vida exclusivamente humana.  3.  Existên-

cia humana trancada. 4.  Fixação psicofísica patológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas biofilia monopolizadora, minibiofilia monopoli-

zadora e maxibiofilia monopolizadora são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia:  1.  Biofobia monopolizadora. 2.  Biofilia autoconsciente; biofilia equi-

librada.  3.  Vida multidimensional ou alternante.  4.  Existência dupla projetiva; método da 

existência ambivalente. 5.  Valorização da vida evolutiva. 

Estrangeirismologia: o fun shopping. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a biofilia monopolizadora; os excessos materialistas; o abertismo conscien-

cial; a acumulação material; a amplificação do mundo pessoal; a antropolatria; o bairrismo; o bol-

são conservantista; as coleiras do ego; as dermatologias da consciência; a despriorização evoluti-

va; a fixação psicofisiológica; as futilidades; as compras por impulso; a espiral do hiperconsumis-

mo; o turboconsumismo; as inadequações; as lavagens subcerebrais; o materialismo; o provincia-

nismo; a interiorose; as rotinas inúteis; a vida humana trancada; o universalismo; o equilíbrio 

conscienciofilia-biofilia. 

 

Parafatologia: a paraprocedência; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da biofilia equilibrada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Binomiologia: o binômio rotina-progresso. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a bioteca; a somatoteca; a monopolioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Androsso-

matologia; a Ginossomatologia; a Biologia Humana; a Anatomia Humana; a Fisiologia Humana; 

a Sexossomatologia; a Gastrossomatologia; a Egocarmologia; a Parapatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o materialista; o fisicalista; o hiperconsumidor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a materialista; a fisicalista; a hiperconsumidora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens gastronomicus; o Homo sa-

piens consumptor; o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens consomator; o Homo sapiens 

festivus; o Homo sapiens ludens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibiofilia monopolizadora = a vida da socialite nouveau riche; maxi-

biofilia monopolizadora = a vida do bilionário playboy. 

 

Filosofia. Considerando a Intrafisicologia, a filosofia própria da biofilia monopolizadora 

é o materialismo com representação, dentro da Psicologia, pelo behaviorismo. 

 

Automimeses. Sob a ótica da Conviviologia, a biofilia monopolizadora aparece com to-

da a força na conscin acomodada ou rendida ao envolvimento das tentações intrafísicas ou socio-

sas, às voltas, muitas vezes, de início inconscientemente, com 5 variáveis básicas mantendo a lu-

cidez estacionada – até mesmo do portador ou portadora do certificado de Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático – nas automimeses inconvenientes e nas miniproéxis, aqui dispostas na or-

dem funcional: 

1.  Dinheirismo: a tendência para a ganância ou a usura. Realidade somente existente na 

Socin ainda patológica do capitalismo selvagem. 

2.  Sexolismo: a superestimação da sexualidade ou a condição do sexólico. O sexo é rea-

lidade somente atuante, a rigor, no soma (sexossoma). 

3.  Interprisiologia: o prestígio social ou a ambição da política rastaquera. Realidade 

própria da Socin tendente a gerar interprisões grupocármicas. 

4.  Subumanidade: a gestação humana sem maiores gestações conscienciais. Tendência 

gerada e mantida pelas raízes da subumanidade ainda existente dentro de nós. 

5.  Tacon: a tarefa tão só da consolação menos difícil, mais simpática e de retorno ime-

diato com a simplificação deplorável e muito comum da proéxis. 

 

Monopólio. De acordo com a Experimentologia, igual à pessoa vivendo a vida mais po-

bre ou mais rica, com poucas ou muitas variáveis na existência (mansão, animais subumanos, bi-

blioteca pessoal, bicicleta, automóvel, jatinho, computador pessoal, filhos, loteria, maternidade ou 

paternidade, prótese pessoal, religião, bom-senso), a pessoa pode também viver a vida intrafísica 

sem a multidimensionalidade e isso tem sido a realidade de milhões de seres humanos através de 

milênios. Infelizmente, para as próprias conscins, tal fato se deve ao monopólio, praticamente ain-

da subumano, da biofilia cega. 

Fixação. Consoante à Holomaturologia, a conscin acomodada à biofilia monopolizadora 

vive escrava de excessiva fixação psicofisiológica. 

 

Remanescências. Segundo a Paracronologia, a biofilia monopolizadora também surge 

através de 4 outras variáveis, nesta ordem lógica de remanescências negativas: 

1.  Cérebro protorreptiliano: ainda atuante. 

2.  Porão consciencial: ainda na fase da adultidade. 

3.  Subcérebro abdominal: predominante. 

4.  Robéxis: a robotização existencial. 
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Inversão. Mediante a Invexologia, segundo a fórmula da retribuição, no caso específico 

da proéxis com a invéxis, o jovem inversor, rapaz ou moça, divide com as outras pessoas os bens 

e patrimônios já recebidos no período da juventude. Deste modo, vê multiplicado o crédito ainda 

a receber, até chegar à condição da euforin, da primener e do compléxis no período da maturida-

de. Assim, a biofilia monopolizadora é completamente eliminada. O verdadeiro pobre é a conscin 

gananciosa e insatisfeita com o muito já recebido. 

 

Vivências. Dentro da análise da Somatologia, a biofilia monopolizadora desponta na vi-

da moderna através de múltiplas manifestações, por exemplo, estas 3 de intensa vivência, hoje, no 

Século XXI, listadas na ordem funcional: 

1.  Somatofilia. O culto excessivo ao soma: a condição própria de quem ignora a exis-

tência do holossoma. 

2.  Riscomania. Os esportes radicais: a tendenciosidade dos fronteiriços ao suicídio in-

consciente. 

3.  Endorfinismo. A bigorexia ou vigorexia: a dependência à endorfina. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a biofilia monopolizadora, indicados para a expansão das 

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

1.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

2.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

3.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

5.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

6.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  VÍTIMA  HUMANA  DA  BIOFILIA  MONOPOLIZADORA 
AINDA  NÃO  CONSEGUIU  AJUSTAR  O  PRÓPRIO  PONTEI-
RO  CONSCIENCIAL  À  CONDIÇÃO  ÍNSITA  E  INARREDÁ- 
VEL  DA  MULTIDIMENSIONALIDADE  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Você ainda conserva algum resquício da biofilia monopolizadora nas 

automanifestações pensênicas? Em qual área de conhecimento? 

 
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 49 e 64. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 125. 
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B I O G R A F E M A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O biografema é o detalhe, minúcia, particularidade ou unidade de medida 

conscienciométrica da história de vida de determinada personalidade (Biografologia), homem ou 

mulher, capaz de revelar, demonstrar, anatomizar e diagnosticar características evolutivas essen-

ciais da consciência em foco (Intraconscienciologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo biografia vem do idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, 

constituído pelos elementos de composição bíos, ―vida‖, e graphé, ―escrita; escrito; convenção; 

documento; descrição‖. Surgiu no Século XIX. O sufixo ema procede também do idioma Grego, 

ema, formador de termos técnicos científicos. 

Sinonimologia: 1.  Unidade mínima biografológica. 2.  Menor unidade biográfica aferí-

vel. 3.  Detalhe biografológico. 4.  Conscienciografema. 

Neologia. As duas expressões compostas biografema monovisiológico e biografema cos-

movisiológico são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Biografia. 2.  Cosmovisão biográfica. 3.  Análise holobiográfica.  

4.  Biografia grupal. 5.  Parabiografema. 6.  Morfema. 7.  Lexema. 8.  Sema. 

Estrangeirismologia: a biografia ad summum; os fatores decisivos do memento mori;  

o checkup holossomático; as pistas quanto ao background consciencial; o acid test da Cosmoética 

alheia; a Anschauung holobiográfica; os findings grupocarmológicos; o Retrocognitarium; o Pa-

rapesquisarium; o Cognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conscienciometrologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto:   

– Biografema: unidade conscienciometrológica. 

Coloquiologia: a avaliação da vidobra consciencial; o biografema enquanto ponta do 

iceberg biografológico; o minifato consciencial falando por si; o detalhe biográfico saltando aos 

olhos do investigador. 

Citaciologia. Eis frase do filósofo francês Roland Barthes (1915–1980) pertinente ao te-

ma: – Se eu fosse escritor e estivesse morto, como gostaria que minha vida se reduzisse, pelos 

cuidados de um biógrafo amistoso e desenvolto, a alguns detalhes, a alguns gostos, a algumas in-

flexões, ou seja, a „biografemas‟ cuja distinção e mobilidade pudessem viajar sem destino”. 

Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relacionado ao tema: – Ab ungueus leo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os doxopensenes; a doxopense-

nidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; o pensene enquanto unidade de medida da 

manifestação consciencial; a interfusão holopensênica biógrafo-biografado; o esquadrinhamento 

materpensênico heteroconscienciométrico. 

 

Fatologia: o biografema; a unidade conscienciométrica de determinada biografia; a me-

dida biografológica; a métrica consciencial; o biograma evolutivo; a impressão digital proexoló-

gica; o acribômetro consciencial; o micrótomo biografológico funcional; os pequenos detalhes di-

zendo muito sobre a personalidade; o inventário das sutilezas conscienciais; a dificuldade pesqui-

sística da análise da intimidade consciencial; o biografema podendo constituir verdadeira síntese 

conscienciométrica; a análise materpensenológica pelo detalhe etológico; as gotas etológicas de-

monstrando o conteúdo consciencial; as variáveis escolhidas para realizar a análise de determina-
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da vida; a sopesabilidade evolutiva contextualizada; as perguntas superpertinentes; as pesquisas 

biográficas diretas e indiretas; as fontes documentais primárias e secundárias; a importância dos 

relatos de fontes de convivência (familiares; amigos; colegas profissionais); o vocabulário empre-

gado pela conscin-cobaia; o cuidado com a leitura dos textos traduzidos; as folhas de avaliação do 

Conscienciograma; a prioridade do estudo de biografias no contexto da Maxiproexologia; as re-

troideias inatas da personalidade-chave; a curiosidade conscienciogramática; as idiossincrasias 

conscienciais; os detalhes controvertidos; a singeleza do hábito revelando a inteireza da consci-

ência; o diagnóstico dos erros evolutivos crassos, cosmoeticamente indefensáveis; as induções in-

terconscienciais a partir do exemplarismo; o ato de saber decifrar a personalidade; a inteligibilida-

de dos sinais conscienciais; o sinal patognomônico do nível de (anti)cosmoética de outrem; as 

pesquisas sobre o nível de influência do Zeitgeist histórico (Mesologia); a antiestigmatização pro-

porcionada pelas investigações cosmoéticas do biografema; o curso Biografologia (APEX); os 

debates tarísticos do Círculo Mentalsomático do CEAEC (Tertuliarium); a Parassemiologia Evo-

lutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a análise da sinalé-

tica energética e parapsíquica alheia; a importância das dileções paragenéticas; o espelhamento 

interconsciencial interexistencial; as escalas evoluciométricas; o metro seriexogênico; o uso cons-

ciente dos evoluciógrafos conscienciológicos pelo seriexólogo; a paracaptação retrocognitiva 

adredemente planejada (Parabiografologia); a papiloscopia parapsíquica interconsciencial; os bio-

grafemas enquanto possíveis elementos norteadores das pesquisas de personalidade consecutiva; 

as autoinvestigações quanto ao especialismo holobiográfico a partir da leitura de biografias afins; 

o ato de saber inferir e aferir os indícios do palimpsesto paragenético; o prognóstico seriexológico 

a partir do diagnóstico paraconscienciométrico; as singularidades explicitadoras do patamar evo-

lutivo da conscin; as evocações holopensênicas e interconscienciais inevitáveis; as projeções as-

sistidas parainvestigativas; a relação grupocármica entre o biógrafo, o biografado e o amparador 

de função; a vivência de sincronicidades multidimensionais; a perspicuidade heteroparaconscien-

ciométrica cosmoética enquanto treino inicial para a condição de orientador evolutivo (Evolucio-

logia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo heterexemplo consciencial–autacerto proexológico;  

o sinergismo holobiográfico parapatológico nódulo holomnemônico–estigma paragenético. 

Principiologia: o princípio evolutivo da afinidade grupocármica; o aprendizado a partir 

do princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); a avaliação dos códigos de condu-

ta do biografado. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da consciência poliédrica; a teoria dos traços 

conscienciais compostos; a teoria dos poderes conscienciais; a teoria derivada da Escala Evo-

lutiva das Consciências; a teoria dos 7 cês; a teoria do infiltrado cosmoético. 

Tecnologia: a técnica da análise comparatória interseriexológica; a técnica da autoco-

baia seriexológica; a técnica dos 50 dicionários biográficos; a técnica do detalhismo aplicada  

à Proexologia; a técnica da saturação mental parapsíquica (Retrocognitarium); a técnica do co-

tejo de detalhes interseriexológicos; a técnica da conscin-cobaia voluntária (CONSCIUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da si-

nalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; 

o Colégio Invisível da Para-Historiografia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio 
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Invisível da Epiconologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: o efeito tarístico do heterocompléxis; o efeito cognitivo dos biografemas;  

o efeito seriexológico dos exemplos históricos; o efeito autorrevezamental das gescons; o efeito 

interassistencial da conscin-cobaia voluntária; o efeito cosmovisiológico da Detalhismologia;  

o efeito pró-compléxis da Retrocogniciologia Teática. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das pesquisas biográficas sob o paradig-

ma consciencial. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da Holorresomatologia; o ciclo autocrítica-heterocrítica- 

-grupocrítica-omnicrítica-megautocrítica. 

Enumerologia: o fragmento biográfico; o detalhe biográfico; o pormenor biográfico;  

a minúcia biográfica; a nuança biográfica; a particularidade biográfica; a unidade biográfica.  

O vestígio consciencial; a pegada consciencial; o rastro consciencial; o encalço consciencial;  

o traço consciencial; o indício consciencial; o sinal consciencial. 

Binomiologia: o binômio biografema-morfema; o binômio vida-obra; o binômio Passa-

dologia-Proexologia; o binômio identidades grupocármicas–incompatibilidades intraconscienci-

ais; o binômio tendências conscienciais–repetições etológicas; o binômio avanço-regressão;  

o binômio holossoma-temperamento; o binômio psicossoma-mentalsoma. 

Interaciologia: a interação vida do pensamento (Gesconologia)–pensamento da vida 

(Biografologia). 

Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo na eliminação de automimeses dis-

pensáveis; o crescendo erro passadológico–acerto maxiproexológico; o crescendo resgate bio-

gráfico (Conscienciometrologia)–resgate extrafísico (Interassistenciologia). 

Trinomiologia: o trinômio (trio) biografado-biógrafo-amparador; o trinômio admira-

ção traforística–discordância trafarística–convívio cosmoético; a análise biográfica quanto à tría-

de da erronia, sintetizada no trinômio omissão deficitária–engano óbvio–erro propriamente dito. 

Polinomiologia: o polinômio etológico postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo heterexemplos imitáveis / heterexemplos evitáveis;  

o antagonismo biografia sintética / biografia cosmovisiológica; o antagonismo biografia técnica  

/ biografia romanceada; o antagonismo biografia intelectual / biografia artística; o antagonismo 

biografia convencional / biografia conscienciológica; o antagonismo síntese / análise; o antago-

nismo autobiografia / heterobiografia; o antagonismo fatos / versões. 

Paradoxologia: o paradoxo da unidade; o paradoxo para-historiográfico da heteropes-

quisa poder gerar a autorretrocognição. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do retorno; as leis da Proexologia; as leis da Parageneticologia; a lei 

da inseparabilidade grupocármica; a lei de ação e reação; as leis do Cosmos (Parassincronolo-

gia); as leis da Conviviologia. 

Filiologia: a analiticofilia; a bibliofilia; a conscienciofilia; a historiofilia; a cognofilia;  

a pesquisofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da automimese fossilizadora. 

Maniologia: a investigação das manias conscienciais através da Biografologia. 

Holotecologia: a biografoteca; a consciencioteca; a detalhismoteca; a historioteca;  

a cognoteca; a proexoteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Biografologia; a Personologia; a Ca-

racterologia; a Elencologia; a Proexologia; a Detalhismologia; a Paraprosopografologia; a Holos-

somatologia; a Temperamentologia; a Personologia; a Evoluciologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente autorretrocognitor; o atacadista conscien-

cial; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o seriexólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente autorretrocognitora; a atacadista conscien-

cial; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a seriexóloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens 

coperquisitor; o Homo sapiens avaliator; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens conscien-

tiometra; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens evolutio-

logus. 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biografema monovisiológico = a abordagem pesquisística eletronótica  

a determinado detalhe essencial da manifestação consciencial do biografado, homem ou mulher; 

biografema cosmovisiológico = a abordagem parapesquisística conscienciológica a determinado 

detalhe essencial da manifestação consciencial do biografado, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia Evolutiva. 

 

Detalhismo. No tocante à Evoluciologia, eis ordenados alfabeticamente, por exemplo, 

dentre outros, 50 temas prioritários, cujos detalhes envolvidos, direta ou indiretamente, na mani-

festação consciencial podem ser investigados durante as pesquisas conscienciométricas concer-

nentes aos biografemas: 

01.  Acidentes. 

02.  Aleivosias. 

03.  Assédio. 

04.  Atributologia. 

05.  Belicismo. 

06.  Bibliologia. 

07.  Cifrões. 

08.  Criminologia. 

09.  Docência. 

10.  Egolatria. 

11.  Escravagismo. 

12.  Etnia. 

13.  Fitoconvivialidade. 

14.  Genética. 

15.  Grafologia. 

16.  Grupocarma. 

17.  Habitologia. 

18.  Heuristicalidade. 

19.  Hipismo. 

20.  Hobbies. 

21.  Iniciações. 

22.  Ludologia. 

23.  Manias. 

24.  Martirização. 

25.  Matemática. 

26.  Megafoco (leitmotiv). 

27.  Memoricídio. 
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28.  Monarquismo. 

29.  Montaria (arte venatória). 

30.  Mundividência. 

31.  Omissões. 

32.  Pacifismo. 

33.  Parafenomenologia. 

34.  Pedofilia. 

35.  Perdularismo. 

36.  Poliglotismo. 

37.  Polimatia. 

38.  Preceptoria. 

39.  Psicopatologia. 

40.  Religiosidade. 

41.  Resiliência. 

42.  Retratações. 

43.  Rivalidades. 

44.  Tragédias. 

45.  Turismo. 

46.  Tabagismo. 

47.  Volataria (falcoaria). 

48.  Voluntariado. 

49.  Xenofobia. 

50.  Zooconvivialidade. 

 

Mensuração. Considerando a Biografologia, a mensuração da performance existencial 

exige o estabelecimento de unidades de medida correspondentes aos indicadores pertinentes, com 

os respectivos parâmetros a serem avaliados. 

 

Exemplificação. Nesse sentido, e observando a Taxologia, eis, ordenados alfabetica-

mente, 25 instrumentos hipotéticos capazes de orientar as pesquisas biográficas quanto à intensi-

dade dos detalhes essenciais da manifestação consciencial: 

01.  Anticonflitômetro: a incidência biográfica de megaeuforizações, a unidade de me-

dida da imperturbabilidade consciencial. 

02.  Autopesquisômetro: a incidência biográfica de recins continuadas, a unidade de 

medida da autocientificidade. 

03.  Coerenciômetro: a incidência biográfica de nexopensenes, a unidade de medida da 

megacoerência pessoal. 

04.  Conscienciometrômetro: a incidência biográfica de autodiagnósticos, a unidade de 

medida da Conscienciometrologia. 

05.  Conviviômetro: a incidência biográfica de maturidade no emprego do livre arbítrio,  

a unidade de medida da inteligência evolutiva. 

06.  Cosmoeticômetro: a incidência biográfica de incorruptibilidade pessoal, a unidade 

de medida da ortótes. 

07.  Despertômetro: a incidência biográfica de auto e heterodesassédios, a unidade de 

medida da Despertologia. 

08.  Energômetro: a incidência biográfica de domínio energético (EV), a unidade de 

medida da higidez holossomática. 

09.  Evoluciômetro: a incidência biográfica de primeneres, a unidade de medida da Ho-

locarmologia. 

10.  Gesconômetro: a incidência biográfica de grafopensenes, a unidade de medida da 

autobiografia. 

11.  Interassistenciômetro: a incidência biográfica de assistidos pela tares, a unidade de 

medida da interassistencialidade. 
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12.  Intrafisicômetro: a incidência biográfica de compléxis, a unidade de medida da In-

trafisicologia. 

13.  Invenciômetro: a incidência biográfica de hiperpensenes, a unidade de medida da 

Heuristicologia. 

14.  Invexômetro: a incidência biográfica de precocidades, a unidade de medida da In-

vexologia. 

15.  Maturômetro: a incidência biográfica de trafores óbvios, a unidade de medida da 

holomaturidade. 

16.  Neoverponômetro: a incidência biográfica de neoideias (neoverpons), a unidade de 

medida da Mentalsomatologia. 

17.  Nosômetro: a incidência biográfica de patopensenes, a unidade de medida da Para-

patologia. 

18.  Parapercepciômetro: a incidência biográfica de parapercepções, a unidade de me-

dida do parapsiquismo. 

19.  Percucienciômetro: a incidência biográfica de recuperação de cons, a unidade de 

medida da lucidez. 

20.  Proexômetro: a incidência biográfica de metas evolutivas, a unidade de medida da 

Proexologia. 

21.  Profilaxômetro: a incidência biográfica de prevenções, a unidade de medida da Pa-

raprofilaxiologia. 

22.  Psicossômetro: a incidência biográfica de satisfações benévolas, a unidade de medi-

da da maturidade emocional. 

23.  Recexômetro: a incidência biográfica de renovação consciencial através de neopen-

senes, a unidade de medida da neofilia. 

24.  Seriexômetro: a incidência biográfica de seripensenes, a unidade de medida do Ci-

clo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

25.  Simulcognômetro: a incidência biográfica de fluxopensenes, a unidade de medida 

das sincronicidades multidimensionais (interatividades cósmicas). 

 

Conformaticologia. No tocante à Metaforologia, as investigações do biografema podem 

ser arroladas no campo semântico das metonímias, ao tomar, por exemplo, a parte pelo todo,  

a consequência pela causa, a qualidade pelo qualificado, a morada pelo morador, a obra pelo au-

tor, a onomástica pelo hábito, o quadro pelo pintor, a música pelo compositor, além de inúmeras 

outras possibilidades capazes de demonstrar a importância dos detalhes na fixação semântica das 

realidades envolvidas na manifestação consciencial em geral. 

 

Contraponto. Segundo a Discernimentologia, é sempre bom lembrar do poder engana-

dor das aparências intrafísicas nas investigações conscienciométricas. 

Ortodisfarce. Por exemplo, as ocorrências das controvertidas tarefas proexológicas as-

sumidas pelas consciexes evolutivamente mais maduras ao se infiltrarem, cosmoeticamente, em 

holopensenes grupocármicos hostis, difíceis e baratrosféricos a fim de ajudar na reurbanização de 

tais condições a partir do trabalho interassistencial centrípeto (depuração holopensênica). 

Cosmovisão. Daí ser mais cosmoético pautar as análises conscienciométricas nas abor-

dagens holossomáticas, multidimensionais e seriexológicas, próprias da coxia evolutiva, visando 

aumentar a cosmovisão e diminuir os apriorismos nas conclusões quanto às heterocríticas bio-

grafológicas alheias. Mini-heterocríticas requerem megautocriticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o biografema, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Autavaliação  sintética:  Autoconscienciogramologia;  Homeostático. 

02.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Autoparanálise:  Autoparaconscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Detalhe  decisivo:  Cosmossintesologia;  Neutro. 

06.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

10.  Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

11.  Parassemiologia  do  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

15.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

A  ANÁLISE  HOLOCONSCIENCIOMÉTRICA  DE  QUALQUER  

CONSCIN  PELOS  BIOGRAFEMAS  PODE  SER  REALIZADA 
DE  MODO  PRECISO  PELA  ENUMERAÇÃO  PANORÂMICA  

DE  PORMENORES  PRECIOSOS  (PERCUCIENCIOLOGIA). 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se dedicou às investigações biografológicas 

detalhistas? Detém conhecimento da técnica do biografema? Quais os proveitos evolutivos daí 

derivados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dosse, François; O Desafio Biográfico: Escrever uma Vida (Le Pari Biographique: Écrire une Vie); 

revisora Marilena Vizentin; trad. Gilson César Cardoso de Souza; 440 p.; 6 caps.; 1.718 notas; 403 refs.; ono.; 25,5 x 18 

cm; br.; Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP); São Paulo, SP; 2009; páginas 11 a 54, 80 a 122, 306 a 314  
e 361 a 410. 

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 
464 a 470. 

 

P. F. 
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B I O G R A F I A    C I N E M A T O G R Á F I C A  
( B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biografia cinematográfica é o registro em imagens fílmicas com narra-

ção, relato, descrição, exposição de fatos particulares e aportes recebidos capaz de retratar o perfil 

e / ou a personalidade da conscin, homem ou mulher, de modo a favorecer estudo detalhado, 

pesquisa, observação, investigação e análise sobre os dados apurados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo biografia vem do idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, 

constituído pelos elementos de composição bíos, ―vida‖, e graphé, ―escrita; escrito; convenção; 

documento; descrição‖. A palavra biografia apareceu no Século XIX. O termo cinema vem do 

idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego, kinéma, ―movimento‖. Surgiu, no idioma Portu-

guês, em 1953. 

Sinonimologia: 1.  Biografia filmográfica. 2.  Cinebiografia. 3.  Biografia em projeção 

audiovisual. 

Neologia. As duas expressões compostas biografia cinematográfica traforista e biogra-

fia cinematográfica trafarista são neologismos técnicos da Biografologia. 

Antonimologia: 1.  Comédia cinematográfica. 2.  Documentário. 3.  Ação cinematográ-

fica. 4.  Biografia impressa. 

Estrangeirismologia: o trailer movie; o film crew; a life story; o tematic plot; o inven-

tory; a cidade de Hollywood; as biografias no Netflix; a película en color. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criticidade analítica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular pertinente ao tema: – Biografia evi-

dencia grupocarma. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Biografias. Quem estuda biografias faz, inevitavelmente, comparações existen-

ciais”. 

2.  “Biografologia. A Biografologia é a especialidade de pesquisa que investiga melhor 

o temperamento das consciências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa biográfica; o holopensene do biogra-

fado; o materpensene da personalidade biografada; os criticopensenes; a criticopensenidade; os 

analiticopensenes; a analiticopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os doxopensenes;  

a doxopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopenseni-

dade; o holopensene da indústria cinematográfica; o holopensene da equipe produtora do filme. 

 

Fatologia: a biografia cinematográfica; a vida do biografado; a análise de trafores;  

a análise de trafares; o histórico do biografado na condição de modelo cosmoético ou não;  

o exemplarismo das recins; a interassistencialidade do biografado; o grupocarma envolvido; a as-

sistência de destino; os acertos grupocármicos; o impacto das ações e decisões do personagem; as 

pesquisas geradas pelos filmes biográficos; as cinebiografias inspiradas em livros; a comparação 

entre cinebiografias e biografias escritas; o cotejo entre filmes biográficos; as cinebiografias bra-

sileiras; a ampliação do conhecimento da personalidade humana; a empatia pelo biografado;  

a contemplação de diferentes realidades; a reflexão sobre a realidade pessoal; a cinebiografia en-

quanto agente retrocognitora; a biografia construída no dia a dia; os antecedentes pessoais do di-
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retor influenciando a construção dos filmes; os filmes como instrumentos de manipulação; o sen-

so crítico; a biografia enquanto ferramenta educativa; o cinema na condição de propagador de 

informações; os longametragens como fontes de inspiração; o roteiro; o vestuário; as locações;  

a biografia filmográfica romantizada; as biografias inverossímeis; a idealização do personagem; 

as associações de ideias; o Zeitgeist; a análise do perfil do biografado para entendimento do 

contexto. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evocação das 

consciexes envolvidas com o tema; as inspirações dos amparadores extrafísicos; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a assim; a desassim; a projeção consciente (PC) relacionada ao te-

ma; o rapport extrafísico com o grupocarma do biografado; as parassincronicidades assistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa histórica–biografia cinematográfica; o siner-

gismo cineasta-cinebiografado-telespectador; o sinergismo egocarma-grupocarma; as cenas do 

filme gerando o sinergismo das evocações; o sinergismo biografofilia-grafofilia; o binômio hete-

roconhecimento-autoconhecimento. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo; o princípio da intercompreensão; o prin-

cípio da descrença (PD); o princípio da percepção pelos sentidos audição e visão; o princípio da 

afinidade; o princípio da cobaiagem mútua entre as consciências; o princípio da evolução 

grupal; o princípio da interdependência evolutiva. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da comunicação; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências. 

Tecnologia: a técnica do fichamento das biografias; a técnica do fichamento das cine-

biografias aliada às pesquisas complementares; a técnica da autorreflexão; as técnicas de filma-

gem; a técnica da análise comparativa. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial pessoal; o voluntariado na Associa-

ção Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ), em Cascável, PR, oportunizando  

o trabalho voluntário no Cine Pipoca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; a trajetória de vida sendo laboratório interassistencial. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cinéfilos; o Colégio Invisível dos Biógrafos; o Co-

légio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível 

da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Evoluciologia;  

o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito das atitudes individuais no grupocarma; o efeito das escolhas 

pessoais na proéxis individual; o efeito reflexivo da observação das cenas. 

Neossinapsologia: a análise das biografias gerando neossinapses; as cinebiografias ge-

rando neoideias e neossinapses pesquisísticas. 

Ciclologia: o ciclo da história de vida; o ciclo reflexão–análise crítica; o ciclo proble-

ma-enfrentamento-superação; o ciclo esclarecimento–acertos grupocármicos; o ciclo curiosida-

de-autorreflexão. 

Enumerologia: a cinebiografia informativa; a cinebiografia descritiva; a cinebiografia 

polêmica; a cinebiografia esclarecedora; a cinebiografia fictícia; a cinebiografia controversa;  

a cinebiografia investigativa. 

Binomiologia: o binômio assunto-esclarecimento; o binômio biografado-telespectador; 

o binômio cinebiografado-diretor; o binômio cena-sinalética; o binômio cinema-ideologia; o bi-

nômio assim-dessasim; o binômio plot–expansão criativa. 

Interaciologia: a interação cinebiografia-biografado; a interação tela-espectador; a in-

teração ator-biografado; a interação atriz-biografada; a interação ficção-realidade; a interação 
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cinema-reflexão; a interação enredo–pesquisa histórica; a interação telespectador intrafísico– 

–telespectador extrafísico–biografado; a interação biografia textual–biografia cinematográfica. 

Crescendologia: o crescendo problema técnico–solução genial; o crescendo liderança 

intrafísica–liderança multidimensional; a cinebiografia estimulando o crescendo dos debates so-

bre a vida real. 

Trinomiologia: o trinômio personalidade-biografia-cinebiografia; o trinômio exempla-

rismo-discernimento-recin; o trinômio amparador-pesquisador-biografado; o trinômio persona-

lidade biografada–equipe produtora–telespectador. 

Polinomiologia: o polinômio enquadramento-som-cor-impacto; o polinômio assistir- 

-sentir-refletir-reciclar; o polinômio da equipe diretor-produtor-ator-cineasta. 

Antagonismologia: o antagonismo vítima / algoz; o antagonismo tristeza / alegria;  

o antagonismo comédia / tragédia; o antagonismo ficção / realidade; o antagonismo herói / vi-

lão; o antagonismo guerra / paz; o antagonismo timidez / extroversão; o antagonismo raciona-

lidade / emocionalismo; o antagonismo comodismo / liderança; o antagonismo preguiça mental  

/ proatividade evolutiva; o antagonismo cinebiografia assediadora / cinebiografia esclarecedora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a cinebiografia emocionalista poder provocar reflexão 

mentalsomática; o paradoxo de a paz interior poder ser alcançada a partir dos autoconflitos. 

Politicologia: a evoluciocracia; a política dos direitos autorais; a proexocracia; a deba-

tocracia; a autopesquisocracia; a culturocracia. 

Legislogia: os Projetos de Lei com intuito de facilitar o trabalho de biógrafos e cine-

astas; a lei dos Direitos Humanos; as leis da Paradireitologia; a lei do direito dos biografados;  

a lei do maior esforço; a lei da sincronicidade; a lei de causa e efeito; a lei do gersismo. 

Filiologia: a cinefilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a culturofilia; a reciclofilia; a bio-

grafofilia; a historiofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a biografofobia; a antropofobia; a xenofobia; a cinefobia; a retrofobia;  

a criticofobia; a heterocriticofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da alienação; a síndrome da dispersão cons-

ciencial promovendo os desperdícios dos aportes recebidos; a síndrome da fantasia. 

Maniologia: a idolomania; o descarte da mania de classificar o cinebiografado como 

sendo ―bonzinho‖ ou ―mau caráter‖; a narcisomania. 

Mitologia: o mito de o dessomado virar santo; o mito da reprodução total da realidade: 

o mito de toda arte ser prejudicial ao mentalsoma. 

Holotecologia: a cinemateca; a videoteca; a filmoteca; a comunicoteca; a mentalsoma-

toteca; a midiateca; a proexoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Biografologia; a Cinematografia; a Filmologia; a Historiologia;  

a Culturologia; a Comunicologia; a Criticologia; a Debatologia; a Retribuiciologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin biógrafa; a conscin biografada; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o telespectador; o cineasta; 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 conscienciô-

metra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o pro-

exista; 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 tene-

pessista; 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 telespectadora; a cineasta; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cogno-
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polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; 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 tene-

pessista; 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 biographicus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens midiaticus; 

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biografia cinematográfica traforista = aquela dando primazia às habi-

lidades pró-evolutivas do protagonista; biografia cinematográfica trafarista = aquela dando pri-

mazia aos aspectos anticosmoéticos do protagonista. 

 

Culturologia: a cultura cinematográfica; a cultura de massa; a cultura hollywoodiana; 

a cultura da Proexologia; a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Discernimento. Independente da qualidade técnica da produção cinematográfica cabe ao 

telespectador avaliar com discernimento a história da personalidade abordada. 

 

Taxologia. Eis, a seguir, em ordem alfabética 30 cinebiografias com a respectiva datação 

de lançamento, sugeridas aos compassageiros evolutivos interessados em realizar auto e hetero-

pesquisas: 

01.  A Duquesa (2008): aristocrata perspicaz e inteligente na política, refém do marido 

déspota. 

02.  A Garota Dinamarquesa (2015): pintora dinamarquesa lida com os desafios da 

mudança de gênero. 

03.  A Lista de Schindler (1993): empresário alemão salvou mais de mil judeus durante  

o Holocausto. 

04.  A Teoria de Tudo (2014): cientista astrofísico, portador de doença motora degene-

rativa, faz descobertas relevantes à Ciência e a Cosmologia. 

05.  Ágora (2009): matemática, filósofa e astrônoma grega à frente do tempo. 

06.  Amadeus (1984): irreverente músico prodígio, responsável pelas composições mais 

famosas de todos os tempos. 

07.  Bicho de Sete Cabeças (2000): jovem em conflito com o pai é internado em hospi-

tal psiquiátrico. 

08.  Capote (2005): escritor norte-americano desenvolve estranho laço de afeto com as-

sassinos ao entrevistá-los para escrita de obra. 

09.  Clube de Compras Dallas (2013): heterossexual diagnosticado com Aids encontra 

meio diferenciado da indústria farmacêutica vigente para superar doença. 

10.  Coração Valente (1995): heroi escocês do século XIII inicia batalha épica após 

vivência de drama afetivo pessoal. 

11.  Elizabeth (1999): soberana inglesa lidera o país por quase 3 décadas. 

12.  Gandhi (1982): líder indiano representante da resistência não-violenta influi na con-

quista da independência do país. 

13.  Hannah Arendt (2012): filósofa alemã de origem judaica, influente do século XX, 

responsável pela cobertuta do julgamento de criminoso nazista. 

14.  Jobs (2005): co-fundador da Apple destacado pela criatividade na ―Era da Infor-

mática‖, no século XXI. 
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15.  Joy: o Nome do Sucesso (2015): jovem mulher divorciada, com filhos pequenos 

para criar, realizada virada de sucesso após invenção de acessório doméstico. 

16.  Lincoln (2012): presidente norte-americano empenhado a qualquer custo na aboli-

ção a escravatura. 

17.  Lutero (2003): monge agostiniano torna-se figura central da reforma protestante 

pelo fato de discordar das ideais da igreja católica. 

18.  Maria Antonieta (2006): esposa austríaca do apático herdeiro do trono francês, 

transparece fascínio e o glamour da corte até a decapitação na guilhotina. 

19.  O Discurso do Rei (2010): soberano inglês trabalha com trafar pessoal da comuni-

cação objetivando ganhar a confiança do povo. 

20.  O Jogo da Imitação (2014): criptoanalista, matemático e filósofo britânico consi-

derado precursor da computação moderna. 

21.  O Lobo de Wall Street (2013): ambicioso corretor da bolsa de valores alcança 

sucesso financeiro em vida em meio a vícios. 

22.  O Mordomo da Casa Branca (2013): mordomo serviu a 8 presidentes na Casa 

Branca e testemunhou importantes acontecimentos. 

23.  O Último Imperador (1987): soberano chinês coroado aos 3 anos foi deposto e pre-

so e, ao fim da vida, torna-se jardineiro em Pequim. 

24.  O Último Rei da Escócia (2006): tirano líder de Uganda, responsável pela morte de 

milhares de pessoas. 

25.  Ray (2004): músico brilhante tem a vida marcada pelo sucesso e predisposição a ví-

cios. 

26.  Selma: Uma Luta Pela Igualdade (2014): ativista norte-americano defensor dos 

direitos civis dos negros. 

27.  Sniper Americano (2014): atirador americano considerado herói é responsável por 

dezenas de mortes. 

28.  Um Estado de Liberdade (2016): obstinado rebelde durante a guerra civil america-

na reúne grupo de resistência. 

29.  Uma Mente Brilhante (2001): matemático de grande notoriedade vive atormentado 

por visões sendo diagnosticado com esquisofrenia. 

30.  Vida e Obra de Waldo Vieira (2016): médico, odontólogo, polímata e pesquisador 

independente, propositor da neociência Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biografia cinematográfica, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Auto-historiografia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Biografofilia:  Biografologia;  Neutro. 

04.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Cinema  tarístico:  Cinematografologia;  Homeostático. 

06.  Cinematografia  pesquisística:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Cobaia  historiográfica:  Para-historiografia;  Neutro. 

08.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Documentário:  Filmografologia;  Neutro. 

10.  Estudos  fílmicos:  Cogniciologia;  Neutro. 

11.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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15.  Técnica  de  levantamento  dos  aportes:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

AS  BIOGRAFIAS  CINEMATOGRÁFICAS  PODEM  SER  FER-
RAMENTAS  RIQUÍSSIMAS  PARA  AUTO  E  HETERANÁLISE  

DA  CONSCIN  ATENTA,  CAPAZ  DE  FAVORECER,  PELA  

VONTADE,  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  REAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou as biografias cinematográficas co-

mo instrumento de pesquisa? Em caso afirmativo, identificou em alguma delas as recins pessoais 

prioritárias a serem realizadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;19 

websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 288. 
2.  Idem, Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 123. 

 

P. B. N. 
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B I O G R A F I A    E X E M P L A R I S T A  
( B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biografia exemplarista é o relato técnico da vida da conscin, homem ou 

mulher, com realização acima da média da população, evidenciando saberes, vivências e experi-

mentos pessoais capazes de servir como espelho, padrão ou modelo, motivando o desenvolvimen-

to de talentos similares na consciência pesquisadora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo biografia vem do idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, 

constituído pelos elementos de composição bíos, ―vida‖, e graphé, ―escrita; escrito; convenção; 

documento; descrição‖. Surgiu no Século XIX. O termo exemplo deriva do idioma Latim, exem-

plum, ―cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado; modelo‖. Apareceu no Século XIV. O su-

fixo ista provém do idioma Grego, istes, designando ―adepto; aderente; seguidor; partidário‖. 

Sinonimologia: 1.  História de vida humana exemplar. 2.  Narração de vida intrafísica 

exemplar. 3.  Descrição de existência humana inspiradora. 

Neologia. As duas expressões compostas biografia exemplarista recexológica e biogra-

fia exemplarista invexológica são neologismos técnicos da Biografologia. 

Antonimologia: 1.  Biografia medíocre. 2.  Biografia antiexemplarista. 3.  Hagiografia.  

4.  Ficção histórica recreativa. 

Estrangeirismologia: o know-how; o savoir faire; a expertise; o background multiexis-

tencial; o mindset de superar os desafios evolutivos; o modus vivendi digno de imitação; o mag-

num curriculum vitae pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade no aproveitamento dos exemplos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Exemplo: 

poder contagioso. Exemplos ensinam mais. 

Coloquiologia. Eis expressão popular associada à biografia exemplarista: – Se alguém 

consegue, eu também consigo. 

Ortopensatologia: “Exemplo. O bom exemplo evolutivo é o melhor legado deixado 

por quem dessoma”. ―O exemplo do jovem é mais eficaz para os jovens da mesma idade biológi-

ca, do que o exemplo do idoso‖. ―O exemplo individual da conscin líder tem mais valor e apre-

senta maior eficácia do que os exemplos de 100 conscins lideradas‖. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da biografia exemplarista; o holopensene da Bio-

grafologia; o holopensene do exemplarismo cosmoético; os grafopensenes; a grafopensenidade;  

a assinatura grafopensênica do biografado; o exemplarismo do legado grafopensênico possibili-

tando o estudo da personalidade consecutiva; o vigor da autopensenidade da conscin com mega-

foco nos empreendimentos evolutivos; os holopensenes evocados na pesquisa biografológica;  

o materpensene do biografado; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade. 

 

Fatologia: a biografia exemplarista; o conjunto de habilidades profissionais práticas den-

tro de área do conhecimento específica; os trafores do biografado desenvolvidos nas retrovidas, 

em condições adversas se comparadas com o contexto atual; as rotinas úteis conjugadas ao autes-

forço incessante promovendo o compléxis; a automotivação nos empreendimentos evolutivos;  

a atuação cosmoética no contrafluxo da Socin; o pioneirismo da conscin à frente da época; a cora-

gem evolutiva; o autoposicionamento coerente; a singularidade pessoal do biografado nas entreli-

nhas do texto; o fato de aprender com os erros e acertos de outrem; a cobaiagem mútua dupla bió-
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grafo-biografado; o garimpo de exemplos úteis à evolução das consciências; as casuísticas biográ-

ficas enriquecendo as aulas de Conscienciologia; a heterocrítica cosmoética sem omissões defici-

tárias; a evitação do acumpliciamento com posturas anticosmoéticas do biografado; as Oficinas 

de Ciência e Cultura do Pólo de Pesquisa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC) em Brasília, Distrito Federal, iniciadas em 2001; o Curso Biografologia da Asso-

ciação Internacional de Programação Existencial (APEX); o Congresso Internacional de Empre-

endedorismo Evolutivo (IIPC); a Jornada Internacional de Conscienciometrologia da Associação 

Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); o Encontro de Enciclopedis-

tas da Conscienciologia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica 

(ENCYCLOSSAPIENS); a Aleia dos Gênios da Humanidade (CEAEC); as publicações da Asso-

ciação Internacional Editares (EDITARES) sobre biografias exemplaristas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a holobiografia 

pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal; o fenômeno da visão panorâmica da 

vida; o balanço existencial intermissivo; a reavaliação do posicionamento pessoal pelas conscie-

xes intermissivistas; a retrovida crítica; as energias teáticas da consciex completista auxiliando  

a conscin no desempenho proexológico; o papel de amparador de função em atividades relaciona-

das à área de expertise da conscin exemplarista; as energias dos talentos do biografado evocadas 

durante as leituras; a síntese da personalidade nas energias da psicosfera pessoal do exemplarista; 

o acoplamento energético na dupla pesquisador-biografado; as parassincronicidades; as inspira-

ções extrafísicas; a iscagem lúcida; a sinalética energética e parapsíquica do pesquisador; as para-

percepções das ocorrências extrafísicas relacionadas à pesquisa biográfica; a presença extrafísica 

do elenco de personalidades afins ao biografado; a instalação de campo energético interassistenci-

al e as evocações cosmoéticas do pesquisador lúcido; a minipeça autoconsciente do maximecanis-

mo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo estudo biográfico–tenepes; o sinergismo heteropesquisa- 

-autopesquisa; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo consciex exemplarista–conscin bio-

grafologista; o sinergismo da soma de trafores do biografado; o aporte de energias qualificadas 

no sinergismo amparador-amparando. 

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

o princípio da contribuição; o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio de ninguém evo-

luir sozinho. 

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

(CGC) atualizado pela atuação lúcida e proativa na promoção de reconciliações grupocármicas. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da proéxis; 

a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da evocação pensênica; a teoria da grafoassistên-

cia; a teoria do exemplarismo evolutivo; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da auto-

disciplina evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas da Biografologia; as técnicas conscienciométricas; a técnica do 

detalhismo na pesquisa; a técnica do cotejo dos traços do pesquisador e do biografado; a técnica 

da análise comparativa; as técnicas de desassimilação simpática de energias; as técnicas de co-

municação com amparador. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico sendo ferramenta do auto e heteror-

revezamento nas tarefas da proéxis grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamenta-

rium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Biógrafos; o Colégio Invisível dos Proexólogos;  

o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da Paradireitologia;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 
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Efeitologia: os efeitos motivadores dos exemplos teáticos; o efeito halo das conquistas 

evolutivas; o efeito do resgate de trafores dinamizando a evolução; o efeito das reciclagens 

a partir da análise das heterovivências; a autorreflexão enquanto efeito do estudo biográfico;  

o efeito de posicionar-se cosmoeticamente frente às decisões e comportamentos do biografado. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovendo a mudança de comportamentos do pas-

sado; as neossinapses geradas pelos autorreposicionamentos; as paraneossinapses da recupera-

ção de cons propiciadas pela pesquisa biografológica. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo vi-

da humana–vida intermissiva; o ciclo jejunice-veteranice. 

Enumerologia: a experiência pessoal exemplarista; o especialismo pessoal exemplaris-

ta; o materpensene pessoal exemplarista; o megatrafor pessoal exemplarista; o megafoco pessoal 

exemplarista; a teática pessoal exemplarista; a verbação pessoal exemplarista. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio heteropesquisa-autocom-

preensão; o binômio exemplarismo do biografado–exemplarismo do biógrafo conscienciológico; 

o binômio recebimentos-retribuições; o binômio autexemplarismo–autoridade moral; o binômio 

tenacidade-produtividade; o binômio esforço-resultado. 

Interaciologia: a interação biógrafo-biografado-leitor; a interação biografia-tenepes; 

as interações conscin-grupocarma; a interação equipin-equipex; a interação amparador-ampa-

rando. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis; o cres-

cendo liderança intrafísica–epicentrismo multidimensional; o crescendo educadores históricos– 

–reeducadores conscienciais; o crescendo Iluminismologia-Parailuminismologia. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio retrofatos-neopen-

senes-reciclagens; o trinômio conhecimento-reponsabilidade-exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio reavaliação-reperspectivação-renovação-reconciliação. 

Antagonismologia: o antagonismo autopesquisa / heteropesquisa; o antagonismo exem-

plo copiável / exemplo evitável; o antagonismo exemplo cosmoético / exemplo anticosmoético;  

o antagonismo exemplo pelo trafor / exemplo pelo trafar; o antagonismo interprisão / libertação; 

o antagonismo acomodação / autesforço. 

Paradoxologia: o paradoxo da formação de neossinapses através das retrolembranças; 

o paradoxo do Serenão anônimo na condição de modelo evolutivo; o paradoxo de o estudo de he-

terobiografias constituir ferramenta de autopesquisa. 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia; 

a evoluciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a exemplocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do retorno; a lei da em-

patia; a lei da afinidade evolutiva; a lei de atração entre os semelhantes; a lei do contágio;  

a lei da generalização da experiência; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do maior 

esforço; a lei da grupocarmalidade; a lei da sincronicidade. 

Filiologia: a biografofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a autopesquisofilia; a cognofi-

lia; a proexofilia; a grafofilia; a exemplofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a autocriticofobia; a recinofobia; a fobia à autexposi-

ção; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a autocura da síndrome da 

subestimação consciencial; a saída da síndrome de vitimização; a profilaxia da síndrome da des-

valorização; a remissão da síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a mania de idolatrar personalidades; a mania de não aproveitar os exemplos 

cosmoéticos; a mania de fazer tudo do próprio jeito. 

Mitologia: o mito do herói; a mitificação da personalidade biografada dificultando  

a pesquisa; os pseudoexemplos dos mitos midiáticos. 

Holotecologia: a biografoteca; a elencoteca; a conscienciometroteca; a pesquisoteca;  

a historioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a cognoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

5045 

Interdisciplinologia: a Biografologia; a Holobiografologia; a Conscienciometrologia;  

a Evoluciologia; a Exemplologia; a Seriexologia; a Para-Historiologia; a Proexologia; a Intrafisi-

cologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade biografada; a personalidade exemplar; a conscin lúcida;  

a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; o ser desperto; o ser evolu-

ciólogo. 

 

Masculinologia: o biografado; o biógrafo; o tocador de obra; o homem de ação; o abri-

dor de caminhos; o compassageiro evolutivo; o pesquisador de biografias; o autopesquisador;  

o perfilologista; o exemplarista; o exemplólogo; o tenepessista; o projetor consciente; o agente re-

trocognitor; o intermissivista; o atacadista consciencial; o inversor existencial; o reciclante exis-

tencial; o conscienciólogo; o voluntário lúcido; o professor; o amparador extrafísico de função. 

 

Femininologia: a biografada; a biógrafa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a abrido-

ra de caminhos; a compassageira evolutiva; a pesquisadora de biografias; a autopesquisadora;  

a perfilologista; a exemplarista; a exemplóloga; a tenepessista; a projetora consciente; a agente re-

trocognitora; a intermissivista; a atacadista consciencial; a inversora existencial; a reciclante exis-

tencial; a consciencióloga; a voluntária lúcida; a professora; amparadora extrafísica de função. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens exemplologus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biografia exemplarista recexológica = aquela capaz de servir de modelo 

aos aplicantes da técnica da reciclagem existencial; biografia exemplarista invexológica = aquela 

capaz de servir de modelo para os aplicantes da técnica da inversão existencial. 

 

Culturologia: a cultura da Biografologia; a cultura da valorização da experiência;  

a cultura da inteligência evolutiva; a cultura do exemplarismo cosmoético dinamizando a evo-

lução. 

Emulação. A afinidade pode inspirar no pesquisador a emulação quanto aos esforços  

e conquistas evolutivas do biografado, fazendo movimento de recin motivado pelo holopensene 

do especialismo holobiográfico homeostático. 

Compreensão. Estudando trafores, trafares e trafais do biografado, a conscin interessada 

compreende melhor a automanifestação na expressão dos atributos conscienciais. 

Resgate. As diferenças nas condições mesológicas entre vidas anteriores e a vida atual 

podem inibir na conscin a afloração de determinados talentos. A pesquisa de biografia exemplar 

propicia, ao pesquisador, o resgate de trafores ignorados, ainda não manifestados na existência 

presente. 

Interassistência. O exemplarismo da biografia é interassistencial: o biógrafo pode ser 

assistido pela oportunidade de autopesquisa e de autorretratação; o biografado pode ser beneficia-

do pela oportunidade de reavaliar e reciclar posturas obsoletas. 

Autorretratação. A autorretratação acontece quando o pesquisador opta por opiniões 

mais cosmoéticas, em relação ao posicionamento expresso em vidas pretéritas. Por exemplo, pode 

se manifestar contrário à pena de morte, defendida por si próprio na retrovida em estudo. 

Reciclagem. A análise conscienciométrica feita pelo biógrafo, levantando os traços rele-

vantes para a evolução, pode gerar impacto tarístico no biografado, quando consciex, evocado du-
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rante as sessões de leitura. As abordagens do biógrafo, pesquisador da Conscienciologia, é capaz 

de instigar em outras consciexes reflexões motivadoras de reciclagem das imaturidades. 

Campo. O campo energético mentalsomático formado durante os estudos atrai conscie-

xes relacionadas ao contexto e à Elencologia da biografia estudada. Tais consciexes poderão ser 

assistidas pelas energias esclarecedoras, geradoras de questionamentos, propiciando neoposicio-

namentos, reconciliações, heterocompreensão e perdão. 

Especialidades. A pesquisa de biografias exemplares contribui para o desenvolvimento 

de neoverpons de diferentes especialidades da Conscienciologia. 

Gescons. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 organizações conscienciológicas 

promotoras de pesquisas de biografias exemplares mediante publicações e eventos de divulgação 

científica: 

01.  Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS). 

02.  Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOS-

SAPIENS). 

03.  Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCONS). 

04.  Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA). 

05.  Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CON-

SECUTIVUS). 

06.  Associação Internacional de Programação Existencial (APEX). 

07.  Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

08.  Colégio Invisível da Paradireitologia. 

09.  Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE). 

10.  Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 

 

Tabelologia. Ao modo de exemplo, eis, na ordem alfabética, 24 personalidades exem-

plaristas, seguidas da área de atuação do biografado: 

 

Tabela  –  Personalidades  Exemplaristas 

 

N
os

 Personalidade  Exemplarista Área  de  Atuação 

01. Alberto Santos Dumont (1873–1932) Aeronauta e inventor  

02. Alexander von Humboldt (1769–1859) Naturalista  

03. Anne Sullivan (1866–1936) Educadora  

04. Charles de Montesquieu (1689–1755) Político e filósofo  

05. Cristina de Suécia (1626–1689) Mecenas  

06. Denis Diderot (1713–1784) Filósofo e escritor  

07. Émile Littré (1801–1881) Lexicógrafo e filósofo 

08. Emily Hobhouse (1860–1926) Enfermeira  

09. Eufrásia Teixeira Leite (1850–1930) Financista 

10. Florence Nightingale (1820–1910) Enfermeira e bioestatística 

11. François Marie Arouet, Voltaire (1694–1778) Filósofo 

12. Ginko Ogino (1851–1913) Médica 

13. Jean-Jaques Rousseau (1712–1778) Filósofo, escritor e compositor 

14. José Pedro Varela (1845–1879) Educador, político e escritor 
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N
os

 Personalidade  Exemplarista Área  de  Atuação 

15. Juscelino Kubitschek (1902–1976) Médico e político 

16. Lloyd Dinkespiel (1899–1959) Advogado e empresário 

17. Marie Corelli (1855–1924) Escritora 

18. Marie Curie (1867–1934) Física e química 

19. 
Marie-Jean-Antoine Nicolas de Cariat, Mar-

quês de Condorcet (1743–1794) 
Filósofo 

20. Pontes de Miranda (1892–1979) Jurista e escritor 

21. Rui Barbosa (1849–1923) Jurista, político e escritor 

22. Sérgio Vieira de Mello (1948–2003) Alto Comissário da ONU 

23. 
Vicencio Juan de Lastanosa y Baráiz de Vera 

(1607–1681) 
Arqueólogo, colecionador e es-

critor 

24. William Wilberforce (1759–1833) Político abolicionista 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biografia exemplarista, indicados para a expansão das 

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

01.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

02.  Biografema:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Biografofilia:  Biografologia;  Neutro. 

04.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Exemplarismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  AFINIDADE  BIOGRAFADO-PESQUISADOR  TEM  RAIZ  

MULTIEXISTENCIAL  E  REPERCUSSÃO  INTERDIMENSIONAL.  
A  BIOGRAFIA  EXEMPLARISTA  É  RECURSO  ÍMPAR  PARA  

AUTO  E  HETERORREVEZAMENTOS  NA  PROÉXIS  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou na Biografologia algum modelo 

evolutivo passível de ser imitado? Emprega técnicas de pesquisa dos autotrafores através de bio-

grafia exemplarista? Qual nível de exemplarismo pessoal atribui a si próprio? 
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B I O G R A F O F I L I A  
( B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biografofilia é o interesse, afinidade, inclinação, respeito, curiosidade sa-

dia, satisfação pesquisística ou empenho da consciência, intra ou extrafísica, na investigação das 

auto e heterobiografias, considerando principalmente os princípios técnicos da Cosmoeticologia, 

da Evoluciologia, da Proexologia e da Conscienciometrologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo biografia vem do idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, 

constituído pelos elementos de composição bíos, ―vida‖, e graphé, ―escrita; escrito; convenção; 

documento; descrição‖. A palavra biografia apareceu no Século XIX. O elemento de composição 

filia deriva do idioma Grego, philos, ―amigo; querido; queredor; agradável; que agrada‖. Surgiu, 

na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Motivação biografológica. 2.  Prazer na pesquisa biografológica  

3.  Apreço biografológico. 4.  Inclinação natural pelo estudo biográfico. 

Neologia. O vocábulo biografofilia e as duas expressões compostas biografofilia básica 

e biografofilia avançada são neologismos técnicos da Biografologia. 

Antonimologia: 1.  Biografofobia. 2.  Desmotivação biografológica. 3.  Biografomania. 

4.  Inépcia biografológica. 

Estrangeirismologia: a life story; o headhunting na escolha do biografado; o Zeitgeist;  

o storytelling enquanto técnica parapedagógica; o role model de conduta cosmoética; o library rat 

estudioso de biografias; os exemplos hauridos para aprender del error ajeno; o insight valioso 

durante a pesquisa biografológica; o plot e o script das histórias de vida; o cast, o leading role  

e o supporting role na Elencologia das vivências holobiográficas; o making of das gescons 

históricas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cientificidade na pesquisa biografológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Vidas exemplares 

interessam. 

Citaciologia: – Homo sum. Humani nihil a me alienum puto (Sou humano. Nada huma-

no me é alheio; Terêncio, 194–159 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa biografológica; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; o materpensene pessoal da perso-

nalidade biografada; o materpensene pessoal do biógrafo; os pensenes e os holopensenes evoca-

dos na pesquisa biografológica; a autopensenidade valorizando as auto e heterexperiências de vi-

da; o nível da linearidade autopensênica do biógrafo e do biografado; os pensenes característicos 

do Curso Intermissivo (CI); os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a afinidade com o holo-

pensene dos evoluciólogos. 

 

Fatologia: o prazer em estudar as consciências; a diversificação das experiências do bio-

grafologista; o abertismo mentalsomático; a aprendizagem; a associação de ideias; a autocrítica;  

a autorganização; o cosmograma; a educação formal; o autodidatismo; a fome de saber; a inclina-

ção natural do biógrafo facilitando o rapport com personalidade biografada e elenco da pesquisa 

biografológica; a curiosidade sadia pelo passado; o gosto de frequentar sebos e livrarias; a pro-

pensão em visitar museus e prédios antigos; o hábito de assistir a documentários sobre personali-

dades; o gosto de ler sobre mitologia grega; o interesse pelo labor detetivesco de procurar dados 

difíceis, achar relações entre os fatos e a leitura das entrelinhas; o interesse pesquisístico em li-
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nhas do tempo; o hábito de fazer representações mentais de gráficos ou desenhos ilustrativos de 

períodos históricos; o hábito de empregar a imaginação recriando usos e costumes de épocas pas-

sadas; o agrado pelo estudo da Geografia; a estratégia mercadológica do brand storytelling apro-

veitando o fato de as pessoas gostarem de boas histórias; a propensão pelo entendimento do com-

portamento dos grupos humanos; o estudo técnico da Sociologia e Parassociologia; a narrativa 

cosmoética sobre o biografado; a análise do perfil psicológico dos personagens de filmes ou ro-

mances; o interesse pesquisístico de formular hipóteses e produzir verpons das especialidades 

Proexologia, Seriexologia e Evoluciologia; o desenvolvimento da erudição pessoal; a ampliação 

do universalismo pela vivência do multiculturalismo; o poliglotismo; a leitura das obras do bio-

grafado na língua original; a força de atração entre o pesquisador e as obras prioritárias à pes-

quisa; o estudo dos trafores dos líderes da humanidade; o garimpo de exemplos cosmoéticos úteis 

à evolução das consciências; o fato de aprender com erros e acertos de outrem; o apontamento 

dos trafares e trafais do biografado esclarecendo as conscins; a identificação de personalidade 

consecutiva; as oportunidades de retratação e acerto grupocármico promovidas pela pesquisa bio-

grafológica; a satisfação genuína no completismo das tarefas biografológicas; a euforin pela inter-

assistência realizada pela pesquisa biografológica; o generalismo; a especialização; a gestação 

consciencial; a prioridade do estudo de biografias no contexto da Maxiproexologia; a curiosidade 

conscienciogramática; a formação cultural do biógrafo influindo no desenvolvimento da biografo-

filia; a autopesquisa da identidade consciencial através do estudo de biografias; o autotrafor sendo 

recurso evolutivo de inestimável valia descoberto e assumido a partir do cotejo das personalida-

des do biografado e do biógrafo; as Oficinas de Ciência e Cultura do Pólo de Pesquisa IIPC  

– Brasília, DF, iniciadas em 2001; o Curso Biografologia (APEX); a Aleia dos Gênios da 

Humanidade (CEAEC). 

 

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

físico de função; o campo energético instalado nas leituras e levantamento dos fatos da pesquisa 

biografológica; as inspirações extrafísicas orientadoras da pesquisa biografológica; os banhos de 

energia corroborando as parapercepções do biografologista; a iscagem lúcida; o acoplamento bió-

grafo-biografado; a interassistencialidade multidimensional biógrafo-biografado; o apontamento 

dos trafares e trafais do biografado esclarecendo as consciexes; as energias do biografado ou da 

biografada percebidas pelo biografologista durante os trabalhos; as pararreciclagens e ajustes do 

biografado, durante o planejamento de futura proéxis, propiciadas pela conscin biografologista as-

sistencial; as requisições das consciexes para o biógrafo parapsíquico; a pesquisa biografológica 

promovendo o desassédio de consciexes; as evocações permanentes do biógrafo em relação ao 

elenco do período histórico pesquisado; a atração de sincronicidades; a entrevista extrafísica com 

consciexes relacionadas à pesquisa; a retrocognição sadia; a hipótese de retrovida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo biografofilia–docência conscienciológica–tenepessismo–

gesconografia. 

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

mento pessoal (PPP); o princípio da empatia evolutiva; o princípio da descrença (PD) aplicado 

às técnicas da pesquisa biografológica; o princípio da afinidade; o princípio da Pesquisologia 

Interassistencial; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio da cobaiagem mútua entre 

as consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado através de maior auto-

cognição derivada da pesquisa biografológica. 

Tecnologia: a técnica de qualificação da pesquisa biografológica; a técnica do roteiro 

para escrita da biografia; a técnica do registro; a técnica de tabulação das informações; as técni-

cas conscienciométricas; a técnica do parassociograma; a técnica da criticidade cosmoética; as 

técnicas de desassimilação simpática; a técnica do detalhismo analítico; a técnica da análise 

comparativa; a técnica da autocobaia seriexológica; a técnica do detalhismo aplicada à Proexo-
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logia; a técnica da saturação mental parapsíquica (Autorretrocognitarium); a técnica do cotejo 

de detalhes interseriexológicos. 

Efeitologia: os efeitos automotivacionais crescentes da pesquisa biografológica promo-

vendo autoconhecimento e recin. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas e recuperadas pelo exercício da biogra-

fofilia. 

Ciclologia: o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo 

amadorismo-profissionalismo. 

Binomiologia: o binômio (dupla) biógrafo-biografado; o binômio admiração-discordân-

cia; o binômio fazer porque gosta–gostar porque faz. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo Biografologia Convencional– 

–Biografologia Conscienciológica; o crescendo gerado pela ampliação da cosmovisão pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; a substituição do trinômio estag-

nador sofá-televisor-pipoca pelo trinômio sadio escrivaninha–processador de texto–leitura refle-

xiva (alimento mentalsomático). 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisofilia / pesquisofobia; o antagonismo 

atenção multidimensional / atenção monodimensional; o antagonismo autopesquisa / hetero-

pesquisa; o antagonismo consciência crédula / consciência pesquisadora; o antagonismo exem-

plo copiável / exemplo evitável; o antagonismo imitação evolutiva / fã-clube. 

Paradoxologia: o paradoxo de o estudo das heterobiografias poder conduzir ao auto-

conhecimento; o paradoxo das neossinapses a partir de retrolembranças; o paradoxo da holo-

biografia desconhecida pela própria consciência e conhecida por outras em determinado mo-

mento evolutivo. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei da atração entre os se-

melhantes; a lei do maior esforço aplicada às pesquisas biografológicas. 

Filiologia: a biografofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a autopesquisofilia; a conscien-

ciofilia; a autoconscienciofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a mnemofilia; a conviviofilia; a pa-

rassociofilia; a cosmovisiofilia; a neofilia paradigmática. 

Fobiologia: a biografofobia; a bibliofobia; a antropofobia; a xenofobia; a retrofobia;  

a autocriticofobia; a heterocriticofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a saída da síndrome da viti-

mização; a eliminação da síndrome da dispersão consciencial pelo hábito sadio da pesquisa;  

a evitação da síndrome do perfeccionismo nas pesquisas biografológicas. 

Maniologia: as manias automiméticas milenares desmistificadas pela pesquisa cosmo-

ética; a superação da mania de idolatrar personalidades. 

Mitologia: a evitação da mitificação da personalidade biografada; o mito da biografia 

definitiva; o mito do não posicionamento do biógrafo. 

Holotecologia: a biografoteca; a pesquisoteca; a historioteca; a consciencioteca; a men-

talsomatoteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Biografologia; a Proexologia; a Conscienciologia; o Jornalismo; 

a História; a Literatura; a Psicologia; a Sociologia; a Antropologia; a Temperamentologia;  

a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Paraprosopografia; a Personologia; a Holossoma-

tologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade biografada; a conscin lúcida; a conscin mentalsomática;  

a conscin autodidata; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o biógrafo; o biografado; o tenepessista; o pré-serenão vulgar; o perfi-

lologista; o projetor consciente; o agente retrocognitor; o intermissivista; o inversor existencial;  

o reciclante existencial; o voluntário lúcido; o proexólogo; o consciênciômetra; o conscienció-
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logo; o pesquisador; o autopesquisador; o professor; o reeducador; o intelectual; o exemplarista;  

o exemplólogo; o semperaprendente; o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a biógrafa; a biografada; a tenepessista; a pré-serenona vulgar; a perfi-

lologista; a projetora consciente; a agente retrocognitora; a intermissivista; a inversora existencial; 

a reciclante existencial; a voluntária lúcida; a proexóloga; a consciênciômetra; a consciencióloga; 

a pesquisadora; a autopesquisadora; a professora; a reeducadora; a intelectual; a exemplarista;  

a exemplóloga; a semperaprendente; a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo 

sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intermissivus;  

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biografofilia básica = o interesse inicial e esboçante pela Biografologia, 

com episódios psicossomáticos e automiméticos; biografofilia avançada = o interesse qualificado 

pela Biografologia, de base mentalsomática e pesquisística, com produção de gescons e verpons 

visando à interassistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Interesse pessoal. O gosto em pesquisas biográficas pode ser natural ou adquirido e qua-

lificado. A motivação pode ser extrínseca, intrínseca ou transcendente. 

Fatores. Eis, por exemplo, 5 fatores desencadeantes da motivação do pesquisador, apre-

sentados em ordem alfabética: 

1.  Autonomia. A tomada de decisões no rumo da pesquisa, com responsabilidade e au-

tonomia proporcionando sensação de liberdade. 

2.  Desafio. O teste das próprias destrezas com maior nível de dificuldade possibilidando 

ir além dos limites atingidos. 

3.  Mestria. O know-how desenvolvido no exercício continuado da atividade de pesquisa 

biografológica. 

4.  Propósito. O engajamento em atividade mentalsomática capaz de contribuir na evo-

lução de outras consciências. 

5.  Repetição. A exposição ou contato do pesquisador com leituras e redação biografoló-

gicas e a vivência repetida da experiência com resultados satisfatórios podem qualificar a pes-

quisa. 

 

Qualificação. Sob a ótica da Seriexologia, a conscin lúcida tendo trabalhado com lite-

ratura em retrovidas, deve evitar, na existência atual, a automimese dispensável, resgatando as 

destrezas já desenvolvidas e as empregando na pesquisa biografológica, com objetivo interassis-

tencial. 

Recin. A reciclagem intraconsciencial permite o aproveitamento do acervo intelectual da 

conscin, agora voltada para atividade mentalsomática sofisticada e complexa, interdisciplinar, 

multidimensional e tarística. 

Tridotalidade. A biografofilia é condição básica para a realização de auto e heteropes-

quisas, contribuindo para o desenvolvimento da intelectualidade, do parapsiquismo e da comu-

nicabilidade interassistencial da conscin lúcida interessada. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a biografofilia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisofilia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Biografema:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Leitmotiv  holobiográfico:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  BIOGRAFOLÓGICA  CONSTITUI  RECURSO  VA-
LIOSÍSSIMO  AOS  ESTUDOS  CONSCIENCIOMÉTRICOS,  HIS-
TORIOLÓGICOS,  SOCIOLÓGICOS  E  PARASSOCIOLÓGICOS,  

VISANDO  À  AUTO  E  HETEREVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui motivação para iniciar estudos hetero  

e autobiográficos? Quais técnicas costuma empregar na qualificação da pesquisa biografológica 

interassistencial? 

 

M. B. C. 
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B I O G R A F O L O G I A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Biografologia é a Ciência, especialidade multidisciplinar da Conscienci-

ologia, dedicada à investigação das auto e heterobiografias das consciências, considerando princi-

palmente os princípios técnicos da Cosmoeticologia, da Evoluciologia, da Proexologia e da Cons-

cienciometrologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo biografia vem do idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, 

constituído pelos elementos de composição bíos, ―vida‖, e graphé, ―escrita; escrito; convenção; 

documento; descrição‖. A palavra biografia tornou-se expressão mais comum a partir do Século 

XIX, contudo já era utilizada na Antiguidade. O segundo elemento logia procede também do idi-

oma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do estudo da vida humana. 2.  Sistematização da avaliação 

da vida. 3.  Análise de casuísticas de proéxis. 4.  Micro-história. 5.  Personologia. 6.  Curso pri-

mário para evoluciólogo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo biografia: 

autobiografia; biografada; biografado; biografagem; biografante; biografar; biográfica; biográ-

fico; biografismo; biografista; biografístico; biógrafo; biografocrítica; biografofilia; biografofo-

bia; Biografologia; biografomania; biografoteca; biogratotecnia; biografotécnica; biografotéc-

nico; heterobiografia; holobiografia; microbiografia; minibiografia; retrobiografia. 

Neologia. O vocábulo Biografologia e as duas expressões compostas Biografologia Con-

vencional e Biografologia Conscienciológica são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Justaposição de fatos históricos. 2.  Vida inavaliada. 3.  Estudo das 

interrelações grupais. 4.  Pesquisa antropológica. 5.  Análise sociológica. 6.  Macro-história. 

Estrangeirismologia: a personalidade sui generis; o saldo do curriculum vitae; o script 

da proéxis; o selfmade man; o status social; o strong profile; os hobbies pessoais; o ghost writer. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holobiografologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Biogra-

fia: embalsamamento consciencial. Vida: primeira mestra. Objetivemos as subjetividades. 

Completista: autobiógrafo competente. 

Citaciologia: – Biografia é o biografado segundo o biógrafo (Sergio Vilas Boas, 1965–). 

Muitas vezes, a biografia não passa de operação plástica feita em um morto (Virginia Woolf, 

1882–1941). Quando leres uma biografia, não te esqueças de que a verdadeira nunca é publi-

cável (George Bernard Shaw, 1856–1950). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; o holopensene pessoal do biografado; 

o holopensene pessoal do biógrafo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autografopensenes; 

a autografopensenidade; o materpensene pessoal da personalidade biografada; o materpensene 

pessoal do biógrafo; o nível da linearidade autopensênica do biógrafo e do biografado. 

 

Fatologia: a ressoma; as fases existenciais; a dessoma; a Mesologia; as ideias inatas; 

a observação atenta à família, às amizades e ao casal íntimo; os trafores, os trafares e os trafais da 

personalidade estudada; o temperamento do biografado; a síntese caracterial; a singularidade pes-

soal; a proéxis; as gescons; a carreira profissional; as prioridades; as rotinas úteis; os cuidados 

com o soma; a hipótese do macrossoma; as interprisões grupocármicas; o estigma autobiográfico; 

os gargalos evolutivos; a vida intelectual; as vivências parapsíquicas; a religião e o misticismo 
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castradores do desenvolvimento parapsíquico do biografado; a comunicabilidade; o nível da lide-

rança pessoal; a identificação da aceleração da História Pessoal; a ampliação do mundo pessoal; 

a pesquisa da personalidade consecutiva; as aparências versus os fatos reais; a realidade contada 

versus a ocorrência real; a exatidão proporcional à verificação; o corte da realidade; as controvér-

sias sobre o biografado; as biografias controvertidas; o fato de toda biografia ser definidora; a ver-

são biográfica do autor; o perfil biográfico; o senso comum; a pesquisa documental; a pesquisa de 

campo; as fontes primárias; as fontes secundárias; as lacunas históricas; a biografia subumana; 

a autocrítica; a biografia intelectual; a biografia parapsíquica; a biografia artística; as biografias 

conscienciológicas publicadas pela EDITARES; as biografias romanceadas; as biografias jorna-

lísticas; o estilo híbrido das biografias; a obra biográfica complacente; a obra biográfica deprecia-

tiva; a obra biográfica técnica; a responsabilidade do autor; as diferenças entre biografia e livro- 

-reportagem; a biografia debatida em sala de aula; os cursos de análise conscienciométrica da 

CONSCIUS; o curso Balanço Existencial da APEX; o Programa de Aceleração da Erudição 

(PAE) da REAPRENDENTIA; o Manual da Proéxis; o Manual da Tenepes; o Consciencio-

grama. 

 

Parafatologia: a paraprocedência; a parautobiografia; a autobiografia pré-ressomática; 

a autobiografia intermissiva; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal; a holobiografia 

pessoal; os estudos auto e heterobiográficos nos Cursos Intermissivos; a história extrafísica da 

consciência; o posfácio extrafísico da proéxis; a colheita intermissiva; os bastidores parafatuísti-

cos; o inventário intermissivo; a recin intermissiva; a interassistencialidade intermissiva; as comu-

nexes; a Baratrosfera; as autorretrocognições; a autovivência do estado vibracional visando  

à identificação das sinaléticas parapsíquicas do biógrafo; o acoplamento biógrafo-biografado;  

o analfabetismo parapsíquico da maioria dos biógrafos e biografados; o biógrafo teleguiado ama-

dor; a autoprojetabilidade lúcida conduzindo a pesquisa do biógrafo; as requisições das conscie-

xes para o biógrafo parapsíquico; as vivências parapsíquicas incompreendidas pelo biografado;  

a semiparapercepção; as evocações permanentes do biógrafo em relação ao elenco do período his-

tórico pesquisado; a monitoria extrafísica; o amparo extrafísico de função; a inspiração de origem 

extrafísica; o extrapolacionismo parapsíquico; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; a equipex paratécnica; a atração de sincronicidades; as 

sincronicidades evidentes; a concausa extrafísica; a relação estudo biográfico e tenepes; a Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); as ferramentas de análise holobiográfica dos evoluciólogos ainda 

desconhecidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo biógrafo–amparo extrafísico de função. 

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

o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da biografia sem fim. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo analítico. 

Voluntariologia: o biógrafo voluntário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso In-

termissivo; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico radi-

cal da Heurística (Serenarium). 

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

tas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas;  

o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Parapercepciólogos; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito da leitura biográfica; o efeito da pesquisa biográfica. 
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas e recuperadas pelos estudos auto e hetero-

biográficos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo vida humana–vida intermissiva. 

Binomiologia: o binômio (dupla) biógrafo-biografado; o binômio biógrafo-leitor(a);  

o binômio biografado-leitor(a); o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador-biógrafo-biografado. 

Antagonismologia: o antagonismo liberdade de expressão / censura da obra publicada. 

Paradoxologia: o paradoxo do aumento de conhecimento gerando mais dúvidas sobre 

a personalidade; o paradoxo da profundidade da pesquisa levando a redução de afirmações pe-

remptórias. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a as-

sistenciocracia; a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço proexológico aplicado à autevolução. 

Filiologia: a biografofilia; a bibliofilia; a historiofilia; a cognofilia; a conscienciofilia; 

a evoluciofilia; a interassistenciofilia. 

Mitologia: o mito (a ilusão) da biografia definitiva; o mito do não posicionamento do 

biógrafo. 

Holotecologia: a biografoteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca; a proexoteca; 

a metodoteca; a egoteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Biografologia; a Proexologia; a Conscienciologia; o Jornalismo; 

a História; a Literatura; a Psicologia; a Sociologia; a Antropologia; a Temperamentologia; a Evo-

luciologia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Paraprosopografia; a Caracterologia; a Per-

sonologia; a Tipologia; a Holossomatologia; a Elencologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade biografada; a personalidade singular; a consciência-loco-

motiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semi-

consciex. 

 

Masculinologia: o autobiógrafo; o biógrafo; o biógrafo tenepessável; o biografado tene-

pessável; o perfilologista; o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o reciclante existencial; o tenepes-

sista; o projetor consciente; o calouro parapsíquico; o agente retrocognitor; o intermissivista; o in-

versor existencial; o proexólogo; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o maxidissidente; o pes-

quisador; o professor; o compassageiro evolutivo; o amparador extrafísico de função; o evolució-

logo. 

 

Femininologia: a autobiógrafa; a biógrafa; a perfilologista; a pré-serenona vulgar; a au-

todecisora; a reciclante existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a caloura parapsíquica; 

a agente retrocognitora; a intermissivista; a inversora existencial; a proexóloga; a conscienciôme-

tra; a consciencióloga; a maxidissidente; a pesquisadora; a professora; a compassageira evolutiva; 

a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens perquisitor; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Biografologia Convencional = o estudo biográfico sob o enfoque intrafí-

sico e materialista; Biografologia Conscienciológica = o estudo biográfico sob o enfoque do para-

digma consciencial. 
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Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da Conscienciometrologia; a forma-

ção cultural do biógrafo e do biografado influindo na Biografologia. 

 

Completismo. No contexto da Proexologia, eis 5 exemplos de áreas do conhecimento  

e respectivas personalidades, cujos estudos biografológicos indicam o completismo existencial, 

abaixo listados na ordem alfabética: 

1.  Ciência: Moisés Bertoni (1857–1929). 

2.  Direito: Pontes de Miranda (1892–1979). 

3.  Política: Juscelino Kubitschek (1902–1976). 

4.  Religião: Chico Xavier (1910–2002). 

5.  Saúde: Florence Nightingale (1820–1910). 

 

Biografia. Sob a ótica da Historiografia, as biografias são divididas em 2 tipos: 

A.  Autobiografia: descreve a própria vida do autor, contendo, em alguns casos, autaná-

lise. Este material é fonte primária essencial para estudo desta consciência, pois retrata a autoi-

magem. 

B.  Heterobiografia: descreve a vida de outrem, geralmente, personalidade renomada 

e / ou com qualidades e realizações acima da média. 

 

Taxologia. No contexto da Intrafisicologia, eis 6 exemplos de subdivisões de hetero-

biografias encontradas atualmente (Ano-base: 2011), listadas a seguir, em ordem alfabética: 

1.  Autorizada: escrita e publicada com o aval e, eventualmente, com a cooperação do 

biografado e / ou de familiares e amigos. Vantagem: maior facilidade de acesso às fontes exclu-

sivas. 

2.  Ditada: a autobiografia ou o livro de memórias é escrito por ghost writer, cujo nome 

do escritor pode não aparecer. Vantagem: possibilidade de assistência ao biografado. 

3.  Encomendada: solicitada por editores, familiares ou pelo próprio biografado. Vanta-

gem: apoio da editora em todas as etapas redacionais. 

4.  Independente: também conhecida como não autorizada, é escrita sem o aval do bio-

grafado e dos descendentes. Vantagem: maior liberdade de expressão. 

5.  Profissional: escrita por autor(a) objetivando lucro e / ou status profissional, através 

de editora. Vantagem: organização e sistematização do trabalho. 

6.  Voluntária: elaborada sem objetivo de remuneração pessoal, nem status, tendo os di-

reitos autorais doados com finalidade interassistencial, aos moldes do trabalho realizado pela As-

sociação Internacional Editares. Vantagem: maior possibilidade de tares. 

 

Criticidade. A rigor, os tipos descritos acima não caracterizam necessariamente biogra-

fias melhores ou piores, pois isto depende, em primeiro lugar, da qualidade da pesquisa realizada 

pelo biógrafo. Contudo, o conhecimento prévio sobre tais categorias de biografias é relevante pa-

ra o leitor crítico, devendo estar atento a essas características e buscando identificar o valor de ca-

da obra lida sobre determinada personalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Biografologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

02.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

03.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

05.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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06.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

13.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

14.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  BIOGRÁFICA,  COSMOVISIOLÓGICA,  ALIADA  

AO  AUTOPARAPSIQUISMO  AVANÇADO  E  AOS  PRINCÍPIOS  

COSMOÉTICOS  E  INTERASSISTENCIAIS,  CONSTITUI  PILAR  

BÁSICO  DA  TAREFA  EVOLUTIVA  DOS  EVOLUCIÓLOGOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou algum balanço autobiográfico? Quais 

proveitos evolutivos você já tirou da Biografologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bakhtin, Mikhail; Estética da Criação Verbal (Estetika Slovesnogo Tvortchestva); trad. Paulo Bezerra; 476 

p.; 8 caps.; 21 x 14 cm; br.; 4a Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2003; páginas 138 a 152. 

2.  Idem; Marxismo e Filosofia da Liguagem: Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência 

da Linguagem (Marksizm i Filossófia Iaziká); apres. Marina Yaguello; pref. Roman Jakobson; trad. Michel Lahud; & Ya-

ra Frateschi Vieira; 196 p.; 11 caps.; 21 x 14 cm; br.; 8a Ed.; Hucitec; São Paulo, SP; 1997; página 200. 

3.  Damasceno, Diana; Biografia Jornalística – O Texto da Complexidade; pref. Paulo Alonso; 70 p.; 9 caps.;  
1 microbiografia; 77 refs.; 21 x 14 cm; br.; UniverCidade; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 25 a 28, 55 a 59. 

4.  Levi, Giovanni; Sobre a Microhistória; In: Burke, Peter; A Escrita da História: Novas Perspectivas;  

Unesp; São Paulo, SP; 1992; páginas 133 a 161. 
5.  Nonato, Alexandre; JK e os Bastidores da Construção de Brasília: Sob a Ótica da Conscienciologia; 400 

p.; 40 caps.; 68 fotos; 6 ilus.; 5 índices; glos. 59 termos; 322 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br; Associação Internacio-
nal Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 219 a 267. 

6.  Pena, Felipe; Teoria da Biografia Sem Fim; pref. Muniz Sodré; 100 p.; 6 caps.; 1 foto; 205 refs.; 21 x 14 

cm; br.; Mauad; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 19 a 29, 43 a 56. 
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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 8 a 42. 
8.  Vilas Boas, Sergio; Biografias & Biógrafos – Jornalismo Sobre Personagens; 182 p.; 4 caps.; 1 foto;  

1 ilus.; 102 refs.; 21 x 14 cm; br.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 2002; páginas 15 a 52. 

9.  Idem; Biografismo – Reflexões Sobre as Escritas da Vida (Originalmente apresentado como tese do autor 
na USP, 2006); 256 p.; 156 refs.; 21 x 14 cm; br.; Unesp; São Paulo, SP; 2008; páginas 19 a 41. 

 

A. N. 
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B I O P I R A T A R I A  
( A N T I C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biopirataria é a apropriação indébita de espécimes de flora, fauna, res-

pectivos materiais genéticos e conhecimentos de comunidades tradicionais de determinada nação, 

transportados ilegalmente para outra, objetivando a exploração comercial e constituindo-se em 

ato anticosmoético gerador de interprisões grupocármicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição bio vem do idioma Grego, bíos, ―vida‖. O termo 

pirataria vem do Italiano pirata ―quem se dedica à pirataria, ladrão‖, este do Latim pirata,ae ―pi-

rata, corsário (ladrão do mar)‖, derivado do Grego peiratês,oû ―pirata‖. Apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Pilhagem biológica. 2.  Roubo genético. 3.  Contrabando de ser vivo. 

4.  Saque biológico. 5.  Negócio ilícito de espécimes. 6.  Espoliação biológica. 7.  Tráfico de 

espécimes. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo pirata: bio-

pirata, biopirataria, maxibiopirataria, megabiopirataria, minibiopirataria, piratada, piratagem, 

pirataria, piratear, piratice, pirático. 

Eufemismologia. A atividade ilícita eufemisticamente denominada de bioprospecção ou  

intermediação. 

Neologia. Os 3 vocábulos minibiopirataria, maxibiopirataria e megabiopirataria são ne-

ologismos técnicos da Anticosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Tráfico humano. 2.  Tráfico de órgãos. 3.  Doação lícita de espéci-

mes. 4.  Exportação legal de espécimes. 5.  Importação legal de sementes. 6.  Comércio legal de 

material genético. 7.  Negócio lícito envolvendo animais. 

Estrangeirismologia: o link com a Baratrosfera; a falta de glasnost; o rapport com  

a contravenção; a expertise do larápio; o mise-en-scène patológico; o know-how da pirataria mul-

tissecular; a estratégia do greenwashing; as commodities rapinadas; o petshop provocando de-

manda de tráfico; o pseudoganho a priori; a autacusação a posteriori. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoética na convivialidade. 

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

ria: automimese antievolutiva. Biopiratas traficam vidas. Inexiste roubo consciencial. 

Citaciologia: – Para os piratas não há ventos contrários, quando se trata de roubar  

e saquear (Sófocles 496–406 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de predador; o holopensene do enriquecimento ilí-

cito; os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os baratropensenes; 

a baratropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a ausência de holopensene cosmoéti-

co; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a biopirataria; a biogrilagem; o tráfico de seres vivos; a exploração e escravi-

zação dos princípios conscienciais; o neocolonialismo; o biopirata intrusivo em reservas ecológi-

cas buscando o butim através da fachada de turista, ecoturista, missionário religioso, pesquisador 

cientista; a atividade iniciada em solo brasileiro no Século XV através da exploração do pau- 

-brasil (Caesalpinia echinata) e do conhecimento indígena de extração do pigmento corante; os 

animais silvestres exóticos levados às cortes europeias representando riqueza, poder e nobreza no 
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Século XVI; as viagens de coleta ao redor do mundo dos naturalistas do Século XIX; o fato de em 

500 anos o Brasil ter perdido 94% da magnificência da Mata Atlântica; o fácil acesso de estran-

geiros ao patrimônio genético de espécies brasileiras; o contrabando de 70 mil sementes de serin-

gueira (Hevea brasiliensis) em 1876, para o Royal Botanic Garden, Londres, posteriormente en-

viadas à Malásia, arruinando a economia gomífera na Amazônia; a construção da Fordlândia;  

o traficante esquentando o mercado negro; a serendipitia decorrente das pesquisas em locais de 

natureza exuberante; a promulgação da Lei de Proteção à Fauna (Lei n
o
 5.197/67) declarando ser  

a fauna silvestre nacional e produtos decorrentes, propriedade do Estado impedindo a caça, captu-

ra, comércio ou posse doméstica; os métodos trêfegos da biopirataria corporativa; a riqueza de re-

cursos naturais sendo forte motivo de conflitos internacionais; as empresas, centros biotecnoló-

gicos e universidades não podendo realizar pesquisas a partir de elementos da biodiversidade bra-

sileira sem autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN); o contrabando 

de sangue de índios brasileiros; o fato de 30% dos remédios serem de origem vegetal e 10% de 

origem animal no mercado mundial farmacêutico; a absurdidade da biopirataria ser tipificada en-

quanto ilícito administrativo e não criminal; a ausência de propriedade intelectual dos conheci-

mentos tradicionais; a má intenção na disparidade valorativa do escambo; o consumidor alienado 

favorecendo o mercado ilegal; a Internet representando o meio mais utilizado na venda ilegal de 

animais silvestres e derivados; as feiras de rolo; o Brasil liderando o ranking dos 12 países mega-

biodiversos, detentores de 70% das espécies de vertebrados, insetos e plantas pesquisadas no 

mundo; o tráfico de animais podendo estabelecer mecanismo de transmissão de enfermidades em 

escala global; a estimativa de 38 milhões de animais capturados ilegalmente ao ano no Brasil 

(Ano-base: 2010); a Amazônia transformada em paraíso de ONGs europeias e estadunidenses, al-

gumas testas-de-ferro de empresas estrangeiras biopiratas; a biopirataria acontecendo em países 

ricos em recursos naturais mas pobres em investimentos pesquisísticos e legislação; a criação da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB); o Protocolo de Nagoya; os maus tratos e morte du-

rante o transporte de 90% dos animais capturados ilegalmente; o tráfico africano mantenedor da 

compra de armas utilizadas em conflitos civis; as mansões de milionários transformadas em zoo-

lógicos particulares para impressionar clientes no Sudeste Asiático; a biopirataria e relativo tráfi-

co com estratégias similares ao tráfico de pedras preciosas; a Convenção Internacional sobre  

o Tráfico de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (CITIES); o Tratado Sobre Direi-

tos de Propriedade Intelectual Relacionado ao Comércio Internacional (TRIPS); a Rede Nacio-

nal de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações ba-

ratrosféricas; a autoparaprocedência baratrosférica; as testemunhas extrafísicas dos atos ilícitos;  

a autassedialidade; a heterassedialidade grupal; a necessidade compulsória de recomposição do 

ato anticosmoético; as estratégias de ressarcimento cármico frente ao prejuízo empreendido; a pa-

rajustiça restaurativa; as automimeses patológicas de retrovidas; o enredamento anticosmoético 

pessoal produzindo interprisões grupocármicas; as transmigrações dos princípios conscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o oportunismo do sinergismo má intenção–legislação fraca; o siner-

gismo patológico intenção doentia–caradurismo; a inexorabilidade do sinergismo autassédio- 

-heterassédio; o sinergismo intencionalidade anticosmoética–ilegalidade. 

Principiologia: o princípio de os fins não justificarem os meios; a aplicação do princípio 

da autoincorruptibilidade; o desrespeito aos princípios da Bioética; o princípio autocorruptor 

“todo mundo faz”; a ausência do princípio básico da megafraternidade; o princípio cosmoético 

de objetivar o melhor para todas as consciências; o princípio cosmoético do não acumpliciamen-

to com erro identificado; o princípio da insignificância; o princípio da igualdade dos direitos. 

Codigologia: o Código Florestal desrespeitado; a ausência do código pessoal de Cos-

moética (CPC); o código da impunidade; o código de conduta dos piratas; a preemência na apli-
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cação do código da megafraternidade; o código de conduta internacional; a transgressão dos có-

digos sociais de boa conduta. 

Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; a teoria da dominação e exploração 

da Natureza; a ignorância perante a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da assedialida-

de interconsciencial; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da seriéxis; a autoconscienti-

zação quanto à teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; as técnicas do consciencio-

grama; a técnica da convivialidade cosmoética universalista; as técnicas da reeducação; as téc-

nicas de recin; as técnicas de identificação da mentira. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório da vi-

da cotidiana; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da recin; o laboratório consciencio-

lógico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Ciência;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível 

da Egocarmologia; o Colégio Invisível da Evolução Consciencial; o Colégio Invisível da Grupo-

carmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos danosos do egoísmo na autevolução; o efeito anticosmoético dos 

roubos científicos; o efeito arrastante do mau exemplo; o empobrecimento de comunidades en-

quanto efeito do patenteamento de conhecimento tradicional e royalties inarrecadáveis; o efeito 

bola de neve das autocorrupções; o efeito bumerangue dos atos anticosmoéticos; o efeito cascata 

da mentira; o efeito da imaturidade consciencial. 

Neossinapsologia: a urgência da formação de neossinapses cosmoéticas; a necessidade 

das neossinapses morais; as neossinapses geradas pelas reflexões; a reciclagem das retrossinap-

ses abrindo espaço às neossinapses; a rede sináptica subdesenvolvida; a substituição das retros-

sinapses predadoras por neossinapses universalistas; a urgência de neossinapses das reciclagens 

intraconscienciais; a necessidade de substituição das sinapses advindas das condições regressi-

vas e baratrosféricas. 

Ciclologia: o ciclo predação–lucro fácil–impunidade–reincidência; o ciclo fornecedor- 

-intermediário-vendedor-consumidor; o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida huma-

na; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo 

das automimeses dispensáveis; o ciclo de reeducação das condutas pessoais. 

Enumerologia: a pilhagem intelectual; a pilhagem florística; a pilhagem faunística;  

a pilhagem geológica; a pilhagem madeirística; a pilhagem frutífera; a pilhagem genética. O mau 

caratismo; o caradurismo; o bifrontismo; o gersismo; o rapinismo; o barbarismo; o regressismo. 

Binomiologia: o binômio cientificidade-anticosmoeticidade; o binômio patológico cor-

rupção-contravenção; o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio fa-

to-versão; o binômio personalidade golpista–inocente útil; o binômio risco-aventura; o binômio 

calculismo-egoísmo. 

Interaciologia: a interação vilania-impunidade; a interação patológica imoralidade–lu-

cro fácil; a interação fachada assistencial–intenção malévola; a interação assediado-assediador; 

a interação falta de legislação–material disponível; a interação ato ilícito–débito cármico; a inte-

ração ser vivo–mercadoria–maus tratos. 

Crescendologia: o crescendo regressivo amoralidade-imoralidade; o crescendo furto– 

–pilhagem sistemática–prejuízo comunitário–prejuízo nacional; o crescendo patológico rapina 

impune–reincidência sistemática; o crescendo gratidão-lealdade-retribuição. 

Trinomiologia: o trinômio novidade-inventividade-industrialização enquanto critérios 

de obtenção do patenteamento; o trinômio patológico pilhagem-ganância-lucro; o trinômio ex-

ploração–maus tratos–violência; o trinômio vergonha-constrangimento-autoculpa; o trinômio 

patológico desculpa-melin-melex; o trinômio conhecimento comunitário–bem comum–proprieda-

de particular. 

Polinomiologia: o polinômio patopensenidade–ação deletéria–crédito econômico–débi-

to cármico–perda evolutiva; o polinômio patológico astúcia-artimanha-embuste-traição-lucro;  
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o polinômio raridade–ameaça de extinção–valor de mercado–cobiça internacional–máfias espe-

cializadas; a inaplicação do polinômio integridade-generosidade-solidariedade-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo exploração desordenada de recursos naturais / sus-

tentabilidade; o antagonismo prática tradicional / conhecimento patenteado; o antagonismo au-

texposição / acobertamento; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo afabili-

dade / objetivos espúrios; o antagonismo benefício comunitário / benefício pessoal. 

Paradoxologia: o paradoxo de patentear seres vivos; a conduta paradoxal do bifrontis-

mo; o paradoxo da conscin autocorrupta considerada inteligente; o paradoxo da esperteza; o pa-

radoxo do ganho poder gerar perda evolutiva. 

Politicologia: a falta de políticas vigorosas para evitar a sangria da biodiversidade; a Po-

lítica Nacional do Meio Ambiente; a belicosocracia; a egocracia; a escravocracia; a politicagem 

na manutenção da cadeia de equívocos; a política da rapinagem internacional. 

Legislogia: a lei dos crimes ambientais; a lei da interprisão grupocármica; as leis deri-

vadas da Declaração Universal dos Direitos dos Animais; a lei anticosmoética do vale tudo para 

se dar bem; a lei da jângal; a lei do gersismo; as leis do Direito dos Povos Indígenas; as leis da 

Bioética; as leis do Direito Ambiental. 

Filiologia: a mimeticofilia; a ambiciofilia; a materiofilia; a ludofilia; a adrenofilia; a an-

ticriticofilia; a anticosmoeticofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a recexofobia; a reciclofobia; a autocriticofobia; a autopes-

quisofobia; a biofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Robin Hood às avessas; a síndrome de Ali Babá. 

Maniologia: a cleptomania; a mitomania; a mania de piratear. 

Mitologia: o mito do produto natural ser saudável; o mito do crime perfeito; o mito da 

posse de consciências. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a criminoteca; a convivioteca; a belicosoteca; a consci-

encioteca; a patopensenoteca; a conflitoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Anticosmoeticologia; a Etnobotânica; a Etnozoologia; a Crimi-

nologia; a Parapatologia; a Paradireitologia; a Zoologia; a Ecologia; a Interassistenciologia;  

a Acidentologia; a Autenganologia; a Antidiscernimentologia; a Engodologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin imatura; a pessoa bifronte; a conscin lúci-

da; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o espião; o atravessador; o contrabandista; o muambeiro; o corrupto;  

o corruptor; o colecionador; o empresário; o político; o vendedor; o fiscalizador; o pirata; o cien-

tista; o mercenário; o saqueador; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o inversor existenci-

al; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o voluntário; o infiltrado cosmoético; o homem de ação; o corsário inglês Sir 

Francis Drake (1540–1596); o pai da biopirataria Henry Wickham (1846–1928). 

 

Femininologia: a espiã; a atravessadora; a contrabandista; a muambeira; a corrupta;  

a corruptora; a colecionadora; a empresária; a política; a vendedora; a fiscalizadora; a pirata; a ci-

entista; a mercenária; a saqueadora; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a inversora 

existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a infiltrada cosmoética; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens clandestinus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sa-

piens immaturus; o Homo stultus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens pathologicus;  
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o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens vandalus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapi-

ens interpraesidiarius; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibiopirataria = a compra ilegal de único espécime silvestre; maxibio-

pirataria = a comercialização ilegal de espécimes silvestres; megabiopirataria = o patenteamento  

e comercialização ilegal sistematizada de espécimes silvestres. 

 

Culturologia: a cultura de manter animais silvestres em cativeiro; a cultura da posse de 

pets silvestres; a cultura da exploração dos países do terceiro mundo pelos países desenvolvidos; 

a cultura do desrespeito às leis; a cultura dos idiotismos costumeiros; os idiotismos culturais 

milenares; a cultura do escambo. 

 

Quadrilhas. A complexidade das redes ilícitas evidencia a abrangência do tráfico ilegal 

através da flexibilidade e adaptabilidade das quadrilhas, com esquemas de falsificação, suborno 

de autoridades, sonegação fiscal, declarações alfandegárias fraudulentas, condescendência de fun-

cionários públicos, empresas aéreas e políticos. 

Fornecedores. Em troca de valores irrisórios ou mantimentos devido às míseras condi-

ções de vida, índios, mateiros, ribeirinhos se tornam fornecedores. Barqueiros, caminhoneiros, 

motoristas de ônibus, pequenos e médios comerciantes, viajantes, adquirem e transportam a carga 

sob encomenda de interessados do mercado nacional ou internacional. 

Saída. Através das fronteiras terrestres, portos, aeroportos e aviões particulares, sai a pi-

lhagem do país para suprir a demanda do mercado internacional responsável por 40% do material 

traficado. 

 

Consumidores. Segundo a Contravenciologia, eis, na ordem alfabética, 17 tipos de áre-

as de consumo nacionais e internacionais, responsáveis pela demanda da fauna pirateada, estimu-

ladoras da rede de tráfico: 

01.  Aquário. 

02.  Artesanato (asas, dentes, garras, penas, plumas e pêlos). 

03.  Circo. 

04.  Clube ornitófilo. 

05.  Colecionismo. 

06.  Criadouro comercial. 

07.  Curtume. 

08.  Indústria alimentícia. 

09.  Indústria cosmética. 

10.  Indústria da moda. 

11.  Indústria farmacêutica. 

12.  Indústria pilífera. 

13.  Instituições de pesquisa científica. 

14.  Mercado de souvenir de vida silvestre. 

15.  Petshop. 

16.  Taxidermia. 

17.  Zoológico. 

 

Violência. Segundo a Criminologia, eis, na ordem alfabética, 13 condições impingidas 

ao animal durante o transporte para evitar movimento e agitação, causas de possível descoberta 

do crime, denotando crudelismo: 

01.  Alcoolização. 

02.  Amarração. 

03.  Arrancamento de dentes. 
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04.  Ausência de ventilação. 

05.  Corte de asas. 

06.  Morte. 

07.  Mutilação. 

08.  Privação alimentar. 

09.  Privação de água. 

10.  Quebra de ossos. 

11.  Queima de olhos. 

12.  Sedação. 

13.  Serração de garras. 

 

Patenteamento. Eis, na ordem alfabética, 7 espécies nacionais, traficadas e patenteadas 

por empresas estrangeiras haurindo lucros exorbitantes e pagamento de royalties pelos brasileiros: 

1.  Açaí (Euterpe oleracea): patenteado pelo Japão, em 2003, pela empresa K. K. Eyela 

Corporation, mas o registro foi cancelado em 2007 pela pressão de organizações não governa-

mentais da Amazônia. 

2.  Andiroba (Carapa guianensis): patenteada pela empresa francesa Yves Roches, no 

Japão, França, União Europeia e Estados Unidos e pela empresa japonesa Masaru Morita, ambas 

em 1999. 

3.  Copaíba (Copaifera sp): patenteada pela empresa francesa Technico-flor, em 1993,  

e na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em 1994; a empresa estadunidense Aveda  

a registrou em 1999. 

4.  Cupuaçu (Theobroma Grandiflorum): patenteado pela empresa Asahi Foods, do 

Japão em 2001 e pela empresa inglesa de cosméticos Body Shop, em 1998. Casos revertidos em 

2004, através de ação conjunta de ONGs ambientalistas e Governo Brasileiro. 

5.  Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia): patenteada pela empresa alemã Merk, em 

1991 e pela empresa japonesa Nippon Mektron, em 1996. 

6.  Jaborandi (Pilocarpus pennatifolius): patenteado pela indústria farmacêutica alemã 

Merk, em 1991. 

7.  Jararaca (Bothrops jararaca): patenteado o veneno pelo laboratório Squibb, em 

1977, obtentor de medicação hipotensora, a partir de resultados de pesquisa brasileira. 

 

Caça. A biopirataria traz associada o estímulo à caça devido a necessidade de capturar  

e na maioria das vezes matar o animal, incentivando o também lucrativo tráfico de armas. 

 

Mutilações. Sob a perspectiva da Somatologia, eis, na ordem alfabética 4 elementos do 

soma de animais, alvo da biopirataria em decorrência do alto valor comercial e uso tradicional, 

demandada pelo consumidor alienado, mantenedor dos idiotismos culturais: 

1.  Barbatanas. As barbatanas de tubarão, iguaria na cozinha do leste asiático e matéria 

prima de medicamentos, é proveniente da pesca do tubarão denominada finning. Método predató-

rio, inclui golfinhos mortos como isca. 

2.  Chifres. Os rinocerontes são alvo de caça ilegal para extração dos chifres vendidos 

no mercado ilegal de substâncias ―afrodisíacas‖ e medicinais da Ásia, principalmente no Vietnã. 

Ainda sem comprovação científica das propriedades medicinais é também símbolo de status. 

3.  Peles. O uso de pele animal estimula a matança de cerca de 40 milhões de animais ao 

ano entre coelhos, minks, martas, cães, gatos, jacarés, focas e outros. Mesmo de uso fútil, regres-

sivo e da indústria têxtil produzir peles sintéticas, ainda existe grande demanda pela pele natural 

retirada com requintes de crueldade. 

4.  Presas. O marfim proveniente das presas dos elefantes africanos, também denomina-

do ouro branco ou dentes sangrentos, é causa da matança desses animais na África. Facilmente 

convertido em dinheiro através da venda ilegal, alimenta conflitos em todo continente africano 

através da compra de armas por organizações criminosas sustentadoras de guerras civis. O destino 
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de 70% do marfim ilegal é a China, requerendo 200 toneladas ao ano, equivalente à vida de 20 

mil elefantes (Ano-base: 2012). 

 

Predação. O animal humano constitui-se em predador sofisticado, utilizando ampla e com-

plexa tecnologia na exploração dos animais subumanos e recursos naturais, escudando-se em ar-

gumentos falaciosos e anacrônicos na manutenção de comportamentos indefensáveis. 

 

Reeducação. A conquista da convivialidade sadia exige empatia e autodiscernimento  

na aplicação efetiva dos princípios cosmoéticos. A autorreeducação da conscin, enquanto consu-

midora, é imprescindível na evitação de demandas sustentadoras da biopirataria e de todo proces-

so desencadeado por ela. 

 

Reurbanizaciologia. Em consonância à reurbex planetária, urge a ubiquidade da tares  

e das reciclagens intraconscienciais na evitação do continuísmo de comportamentos baratrosféri-

cos mantenedores de bolsões extrafísicos a serem saneados e assistidos pelo processo reurbaniza-

ciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biopirataria, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Exploração  subumana:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

08.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  BIOPIRATARIA  EVIDENCIA:  ANTICOSMOETICIDADE  DAS  

CONSCINS  ENVOLVIDAS,  SUPEREXPLORAÇÃO  DOS  PRIN-
CÍPIOS  CONSCIENCIAIS,  INCÚRIA  E  INEFICÁCIA  DE  ALGU-
MAS  DAS  LEIS  NACIONAIS  E  ACORDOS  INTERNACIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a prática da biopirataria? En-

quanto consumidor, contribui para essa prática? 
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B I P A R A C E R E B R A L I D A D E  
( P A R A C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A biparacerebralidade é a dinâmica parapsíquica intelectual técnica de pa-

rapreceptoria, caracterizada pelo tráfego ortopensênico entre a matriz autocognitiva paracerebral 

da consciex amparadora polímata cosmoética e o paracérebro-cérebro da conscin autolúcida, ati-

lada, heurística e intelectual, visando o desenvolvimento autoparapsíquico através dos diálogos 

transmentais, da tares e da interlocução grafológica criativa interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo bi tem origem no idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; dois; dúplice‖. 

O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além 

de‖. O termo cérebro vem do idioma Latim, cerebrum, ―cérebro; miolos; razão; raciocínio; juí-

zo‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo cerebralidade apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Tráfego parapensênico dual. 2.  Dinâmica pensênica biparacerebral. 

3.  Conexão paracerebral entre consciex e conscin. 4.  Mutualidade paracerebral. 5.  Sistema bipa-

racerebral. 6.  Paranavegação biparacerebral. 7.  Interparacerebralidade dual. 8.  Trânsito biparate-

lepático interconsciencial. 

Neologia. O vocábulo biparacerebralidade e as duas expressões compostas biparacere-

bralidade inicial e biparacerebralidade evoluída são neologismos técnicos da Paracerebrologia. 

Antonimologia: 01.  Bloqueio comunicativo paracerebral. 02.  Parencefalia. 03.  Óbice 

paracerebral. 04.  Paramicroencefalia comunicativa. 05.  Amência paracerebral. 06.  Sistema co-

municativo interparacerebral interrompido. 07.  Bloqueio parencefálico. 08.  Parencéfalo patoló-

gico. 09.  Fechadismo mentalsomático. 10.  Infradotação mentalsomática. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip favorecento o tráfego de informações paracére-

bro-cérebro; o ghostwriter, no sentido literal, atuante nas parapsicografias; o idiot savant; o pene-

tralia mentis; a facilitação do autopesquisador ser o próprio sujet na pesquisa parapsíquica; o Ver-

ponarium; os downloads retrocognitivos heteropatrocinados pelo amparo pessoal; o ajuste do dial 

para sintonia fina da paracaptação avançada; o parapsiquista veterano do métier interassistencial; 

a consciência ex-rudis; os links de alta fidelidade com a Centrais Extrafísicas; o Cosmocognita-

rium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autopa-

radiscernimento quanto à convergência de habilidades paracerebrais. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Biparacere-

bralidade: megacons recuperados. Extrapolacionismo: cruzar fronteiras. Neologismo: reurbani-

zação autopensênica. Ortotaquipsiquismo: rapidez eficaz. Paracerebralidade é identidade. Poli-

glotismo: facilitador paraidiomático. Paracérebro: síntese autevolutiva. Síntese: seletividade es-

sencial. Autotaquirritmia: velocidade evoluída. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico polivalente; os holopensenes técni-

cos; a autopensenização polifásica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os exopensenes;  

a exopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; 

os heteropensenes; a heteropensenidade; a paracriatividade autopensênica multiparacerebral;  

a projeção pensênica de ideias em bloco na paratelepatia; a maxiamplitude autopensênica; a retili-

nearidade autopensênica; os bagulhos autopensênicos; a autopensenização cosmovisiológica; os 

ortotaquipensenes; a ortotaquipensenidade; os pangrafopensenes; a pangrafopensenidade. 
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Fatologia: o abertismo e desrepressão conscienciais na base do desempenho mentalso-

mático sofisticado; o cérebro reptiliano remanescente na conscin; a conteudística consciencial re-

gistrada na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a percuciência veloz; as introspecções paracomunica-

tivas; a mundividência advinda de achegas parapsíquicas paracerebrais através da interassistenci-

alidade; o ato de criação; o intelecto multifocal da conscin interassistencial tarística; a acuidade 

paracerebral; a holobiografia intelectual; o valor da ideação inata; a facilidade com o jogo mental 

de palavras; a dinâmica da pré-verpon; a convivência pacífica criativa com o mentalsoma; a con-

cepção conscienciológica do Cosmos; a importância da recomposição grupocármica para a produ-

tividade holomnemônica autexploratória; o hábito reconfortante da autorreflexão; o registro dos 

fatos; o fato de a condição da dieta nutricional do cérebro físico a rigor, não corresponder à nutri-

ção paracerebral; a possibilidade de compor 2 textos simultaneamente, a partir da biparacerebrali-

dade; a autoproficiência parapedagógica; a paradidática inata recuperada no exercício da tares do-

cente; a auto-herança intelectual útil; o preenchimento cuidadoso das lacunas trafalísticas; a gera-

ção de neoconhecimento parapsíquico experimental; a biautoria gesconográfica; a labilidade  

mentalsomática criativa favorecendo a conexão biparacerebral; o problema autopesquisístico na 

condição de agente provocador mentalsomático e paracerebral; a hipótese de tentativa; a não su-

cumbência às imposições intrafísicas devido à prioridade mentalsomática; a autoortomotivação 

criadora; a transferência de funções entre os hemisférios cerebrais; o valor da liberdade relativa de 

ação autevolutiva; o problema da perda percentual de megacons holomnemônicos pelo restringi-

mento, mesmo pela conscin acima da média; os 12 conceitos do Memorando Conscienciológico; 

a manifestação da intraconsciencialidade lúcida; a gratidão pela dotação genética e paragenética, 

cerebral e paracerebral sadias nessa vida crítica. 

 

Parafatologia: a biparacerebralidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; o paracérebro na condição de berçário de neoconstructos; a paracomunicação interdimensio-

nal; a habilidade paracerebral de entrar em fluxo; a desvalorização das autovivências parapsíqui-

cas, mesmo quando evidentes; a descoincidência vígil hígida; o paracérebro prismático da conscin 

calidoscópica; o parafato inegável de o paradigma consciencial ter validade confirmada pela pro-

jetabilidade lúcida (PL) em múltiplas dimensões; a recuperação de megacons intermissivos atra-

vés da docência conscienciológica; a Conscienciologia na condição de nectário mentalsomático;  

o autoconceptáculo mentalsomático erudito, repositório de infinitas possibilidades intelectuais;  

a pancognição multividas; as autorretrocognições criativas; a vivência do diálogo transmental 

com o amparador da tenepes; os paraperiféricos mentaissomáticos conectados pela biparacerebra-

lidade; a parafôrma do paracérebro plasmando o atual cérebro encefálico; o parafato de o somató-

rio de duas consciências interligadas pelo paracérebro representarem paravalor parapsíquico agre-

gado; a parafisiologia do cordão de prata; a holomemória coletiva; a prioridade do desenvolvi-

mento do coronochacra; a conexão paraprocedencial com os ex-professores do Curso Intermissi-

vo (CI); a pararrealidade das Sociexes avançadas; a identidade paracerebral nas amizades raríssi-

mas; a parafisiologia do cordão de ouro; a produtividade heurística em rede; as neoverpons en-

criptadas no paracérebro; o paracérebro disfuncional da consciênçula; a soltura mentalsomática;  

o autotaquipsiquismo permitindo o paraprocessamento biparacerebral veloz, sem queda do siste-

ma; o paracérebro ―aquecido‖ pela maxipensenização autopesquisística; a auto-herança dos parar-

retrocérebros no somatório de autocognição dos múltiplos egos; o papel do osso esfenoide na di-

nâmica neuroectoplásmica; o idioma sem palavras; a onda irresistível de inspirações extrafísicas;  

a autorreceptividade às conexões paracerebrais; as expressões paraidiomáticas; o registro dos pa-

rafatos; os autoneoachados; as abduções parapsíquicas inconscientes; as minitertúlias na condição 

de paravitaminas do mentalsoma; a infovia pensamental; os autoparabanhos energéticos confir-

matórios gerados a partir do paracérebro; a inteligência evolutiva (IE), expressão máxima da pa-

racerebralidade evoluída. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro polidicionarizado–cérebro polímata; o si-

nergismo parapsiquismo intelectual–qualidade das verpons; o sinergismo da força parapresen-

cial advinda da Paracerebrologia dos Serenões; o sinergismo alternância consciencial–semi-

consciexialidade; o sinergismo logicidade-inovação; o sinergismo ideograma-síntese; o sinergis-

mo patológico apriorismose-antiparapsiquismo. 

Principiologia: o princípio organizador do holossoma; o princípio da inteligência evo-

lutiva representando a causa primária; a Cosmoética na condição de princípio norteador de neo-

teorias evolucionárias; o princípio da descrença (PD); o princípio teático do Manual de Priori-

dades Pessoais (MPP); o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio do aproveita-

mento do patrimônio paracerebral. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos ideativos; os códigos 

de decodificação da autossinalética energoparapsíquica; os códigos interconscienciais; os códi-

gos de acesso paracerebrais; os códigos de comunicação parapsíquica; os códigos da série har-

mônica pautando a evolução consciencial. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do corpo objetivo (psicossoma); 

a teoria do corpo unificado (holossoma); a teoria conscienciológica da autocriatividade; a teoria 

da holomemória; a teoria da semiconsciexialidade; a teoria da reciclagem intraconsciencial. 

Tecnologia: a nanoparatecnologia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

imobilidade física vígil (IFV); a técnica dos 10 dias de isolamento; as técnicas mentaissomáticas 

evoluídas da verbetografia; a técnica de desenvolvimento da autoconcentração mental máxima;  

a técnica do uróboro introspectivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório conscienciológico da paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Verbetografia; o Colégio Invisível da Paracerebro-

logia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das neoverdades relativas de ponta; o efeito halo da versatili-

dade multidimensional; o efeito halo das inspirações dos amparadores; o efeito halo assistencial 

interminável da autogesconografia; o efeito halo das nuanças performáticas; o efeito halo da po-

limorfia ideativa; o efeito halo da intercomunicação transcendente. 

Neossinapsologia: as sinapses ociosas; as neossinapses resultantes da autoparapercepti-

bilidade; as neossinapses resultantes da biparacerebralidade; as neossinapses resultantes da pa-

racomunicabilidade; as neossinapses resultantes da seriexialidade; as neossinapses resultantes 

da intercomunicabilidade; as neossinapses resultantes da autoconsciencialidade; as neossinapses 

resultantes da perenidade paracerebral. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisas-autorreflexões-autogescons; o ciclo atenção dividida– 

–precaução parapsíquica; o ciclo seriexológico restringimento-expansão; o ciclo da alternância 

consciencial; o ciclo projetivo; o ciclo tábula rasa–neoverpons; o ciclo do rejuvenescimento 

consciencial a partir do paracérebro; o ciclo extrapolações parapsíquicas–recins. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio biparacerebralidade- 

-cosmanálise; o binômio compaixão-assimilação; o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio 

paragenética (paraDNA)–documento nacional de identidade (DNI); o binômio circunvoluções 

cerebrais–paracórtex; o binômio análise-síntese. 

Interaciologia: a interação cordão de ouro–mentalsoma; a interação paracérebro-FEP; 

a interação subcérebros-retrocérebros; a interação autorganização-criatividade; a interação pa-

rapsicoteca-paraengramas; a interação holomemória-paracérebro; a interação parafisiologia- 

-holossoma. 

Crescendologia: o crescendo interassistência–biparacerebralidade sofisticada; o cres-

cendo da espiral evolutiva; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo neo-
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cons-adcons-megacons; o crescendo projetabilidade lúcida–autoconscientização multidimensio-

nal (AM); o crescendo clarividência facial–clarividência viajora; o crescendo acoplamentos 

energéticos–paradiagnósticos; o crescendo da escala da autoconsciência contínua. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-autoparaperceptibilida-

de; o trinômio Paragenética-Paranatomia-Parafisiologia; o trinômio paraQI-paraDNA-parage-

noma; o trinômio emissor-receptor-retransmissor; o trinômio (da apreensibilidade) calma–bem- 

-feita–veloz; o trinômio neopatamares autocognitivos–autesforços conjugados–produtividade 

mentasomática; o trinômio cultura parapsíquica–autopesquisa científica–produtividade interas-

sistencial. 

Polinomiologia: o polinômio cérebro-paracérebro-frontochacra-coronochacra; o poli-

nômio criatividade-originalidade-inventividade-genialidade; o polinômio parângulos-neopers-

pectivas-neovariáveis-neossoluções; o polinômio fatos-retrofatos-neofatos-parafatos; o polinô-

mio autapreensibilidade-compreensibilidade-aplicabilidade-produtividade; o polinômio grafia- 

-caligrafia-psicografia-pangrafia; o polinômio paciência-incumbência-transcendência-perma-

nência. 

Antagonismologia: o antagonismo idioleto / poliglotismo; o antagonismo hipomnésia  

/ autoconsciencialidade; o antagonismo paracérebro jovial / paracérebro imaturo; o antagonis-

mo autorreciclogenia / antepassado de si mesmo; o antagonismo especulação mentalsomática  

/ preguiça mental; o antagonismo hiperacuidade / Alzheimer; o antagonismo processamento heu-

rístico / minipensenização. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin macrocéfala nem sempre ser portadora de ma-

crossoma e / ou paracérebro potente; o paradoxo de o recolhimento íntimo não depender de se 

estar a sós; o paradoxo de as autorretrocognições poderem ser heteropatrocinadas; o paradoxo 

de a ideia original ser descoberta aparentemente, “por acaso” na pausa mentalsomática; o pa-

radoxo de o neologismo nomear o já existente; o paradoxo de o saber evolutivo aumentar de 

modo exponencial sem ocupar lugar no paracérebro; o paradoxo do silêncio eloquente. 

Politicologia: a conscienciocracia; a raciocinocracia; a democracia da paraeducação;  

a parapsicocracia; a meritocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Neurologia não regentes da Paraneurologia; 

as leis da causação formativa; as leis da Cosmoética; as leis parafisiológicas do paracorpo do 

autodiscernimento; as leis soberanas da Paragenética; as leis paracientíficas. 

Filiologia: a neofilia expandida; a intelectofilia; a parapsicofilia; a mnemofilia; a reedu-

caciofilia; a paracerebrofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a ausência de neofobia. 

Mitologia: o megamito da existência humana única; a Antimitologia Conscienciológica. 

Holotecologia: a cosmovisioteca; a heuristicoteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; 

a criativoteca; a paracerebroteca; a Holoteca; a consciencioteca; a interassistencioteca; a infoco-

municoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Paraneurologia; a Pangrafologia; a Parepis-

temologia; a Conscienciologia; a Autoparapercucienciologia; a Autodiscernimentologia; a Auto-

cogniciologia; a Paracomunicologia; a Reeducaciologia; a Holocerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa taquipsíquica; a identidade extra; a consciência 

paracerebral; a conscin antenada; a isca humana lúcida; a conscin multintelectual; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciênçula; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem dos 7 instrumentos; o amparador extrafísico funcional; o heu-

rista; o intrusor extrafísico; o intermissivista; o ofiexista; o tenepessista; o atacadista consciencial; 

o pangrafista; o omniglotólogo; o epicon lúcido; o multiculturólogo; o inversor existencial; o reci-

clante existencial; o homem-orquestra; o erudito; o escritor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o ma-
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crossômata; o cosmovisiólogo; o polímata; o holopensenólogo; o holofilósofo; o projetor consci-

ente; o lexicólogo; o completista; o paratelepata; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a mulher dos 7 instrumentos; a amparadora extrafísica funcional; a heu-

rista; a intrusora extrafísica; a intermissivista; a ofiexista; a tenepessista; a atacadista consciencial; 

a pangrafista; a omniglotóloga; a epicon lúcida; a multiculturóloga; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a mulher-orquestra; a erudita; a escritora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a ma-

crossômata; a cosmovisióloga; a polímata; a holopensenóloga; a holofilósofa; a projetora cons-

ciente; a lexicóloga; a completista; a paratelepata; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens se-

renissimus; a Conscientia libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: biparacerebralidade inicial = a utilizada entre a conscin e a consciex 

parapreceptora, inspiradora da psicografia psicossomática assistencial; biparacerebralidade evo-

luída = a utilizada entre a consciex parapreceptora e a conscin na pangrafia e / ou na paratelepatia 

mentalsomática conscienciológica interassistencial. 

 

Culturologia: a neocultura extrafísica; a cultura de valorização dos achados autopes-

quisísticos; a cultura projeciológica; a multiculturalidade; a cultura energossomática; a trans-

culturalidade; a cultura cosmovisiológica; a cultura parapsíquica; a cultura mentalsomática;  

a cultura paracerebral. 

 

Sustentação. Afim às pesquisas da Paracerebrologia, vale lembrar: o paracérebro dá 

sustentação à Paragenética, à Paranatomia, à Parafisiologia, à Holomnemônica, à Holobiografia  

e à Seriexialidade. O maior cérebro físico entre os mamíferos é o dos cetáceos. Baleias não têm 

autoproéxis. 

Poder. Pela Voliciologia, determinante para o processo evolutivo, o poder da vontade 

consciencial emana diretamente do paracérebro, sendo transportado aos neocérebros físicos da 

conscin através da seriexialidade. A vontade decidida favorece o fenômeno da biparacerebralida-

de a partir da identidade cosmoética de consciências afins. 

Coativação. Segundo a Parapercepciologia, a ativação simultânea de 2 ou mais atribu-

tos conscienciais, predispõe o surgimento de megaparafenômenos ao modo da biparacerebralida-

de. A pangrafia exige a coativação atributiva. Cada consciência possui apenas 1 paracérebro pere-

ne, modelo para os multicérebros biológicos no decorrer da seriéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a biparacerebralidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autorretroepistolografia  comparada:  Holobiografologia;  Neutro. 

05.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

06.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 
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08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

10.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

12.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

11.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

13.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 

15.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  BIPARACEREBRALIDADE  É  MEGAPARAFENÔMENO  INE-
RENTE  AO  DESENVOLVIMENTO  PARAPSÍQUICO  EVOLUÍDO  

DAS  CONSCINS  ATILADAS,  AUTOLÚCIDAS,  RESPONSIVAS  

À  PARAPRECEPTORIA  COSMOÉTICA  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a biparacerebralidade parapercep-

tiva compartilhando 2 conceptáculos mentaissomáticos em rede, nos processos tarístico-assisten-

ciais? Pretende redigir verbete, artigo, curso e / ou livro sobre as autovivências? 
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B I P A R T I Ç Ã O    D E    RA C I O C Í N I O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bipartição de raciocínio é a autopensenidade ambivalente, a ação ambí-

gua e a conduta pessoal dúbia, cosmoeticamente antagônica e desequilibrada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bipartição deriva do idioma Latim, bipartio, ―partir em duas por-

ções‖, constituído pelo prefixo bi, ―duas vezes; 2; dúplice‖, e pelo verbo partire, ―partir; dividir; 

separar; quebrar; cortar; distribuir; meter-se em movimento‖. Apareceu no Século XIII. O vocá-

bulo raciocínio procede também 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‖. Sur-

giu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Divisão de raciocínio. 02.  Intencionalidade ambígua. 03.  Compor-

tamento duplo. 04.  Conduta ambivalente. 05.  Bivalência pessoal. 06.  Bifrontação. 07.  Hibrido-

logia mentalsomática. 08.  Atitude contraditória. 09.  Conscin híbrida. 10.  Desequilíbrio evolu-

tivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo bipartição: 

bipartida; bipartido; bipartir; bipartível. 

Neologia. As duas expressões compostas bipartição de raciocínio curta e bipartição de 

raciocínio devastadora são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Monofrontismo. 02.  Antibifrontismo. 03.  Integridade conscien-

cial. 04.  Inteireza consciencial. 05.  Retidão consciencial. 06.  Lisura pessoal. 07.  Autodetermi-

nação. 08.  Sinceridade. 09.  Autoconsciência parassocial. 10.  Omniexposição. 

Estrangeirismologia: o deficit de identidade; a ausência da glasnost; o nonsense do 

comportamento. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das definições pessoais perante a vida; os dubio-

pensenes; a dubiopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os lapsopensenes;  

a lapsopensenidade; a autopensenidade bifronte; a autopensenização entrecortada; o holopensene 

pessoal submisso ao holopensene ambiental; a diversificação nos padrões de pensenidade difi-

cultando a autoidentificação das intrusões pensênicas assediadoras. 

 

Fatologia: a bipartição de raciocínio; a conduta dividida; a conduta do bifrontismo; a bi-

frontação; a vida dupla; as variações de comportamento; os esquemas de ação diferentes; a dis-

junção entre comportamento público e privativo; as mensagens contraditórias; a ambiguidade;  

o ego granular; o ego ambíguo; a bivalência pessoal; a divalência pessoal; a dualidade díspar;  

a simbiose considerada coincidente com a persistência da estrutura ambígua da personalidade;  

a má-fé como transtorno de identidade; as sensações marginais; a dúvida; o impasse; as dissimu-

lações; o caráter proteiforme; o comportamento de inautenticidade; a conduta furtiva; a inconsis-

tência pessoal; o fato de não se comprometer; o acobertamento autocorrupto; o emprego do dicio-

nário de eufemismos; a mentiraria como hábito; o sofismário no dia a dia; a acumulação dos agra-

vantes das ações pessoais; o oportunismo exposto; a coexistência ou alternância na pessoa de  

2 termos, atitudes ou comportamentos diversos; o anfoterismo consciencial; a ambigenia humana;  

o nível de despersonalização de cada caso; a manifestação consciencial compartimentada; os per-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5074 

sonagens assumidos em cada área de convivência; o repertório de ações desencontradas; a varia-

ção da conduta conforme o status do interlocutor; a mudança de postura de acordo com o estado 

emocional; as reações pessoais dependentes do ambiente social; a inibição pessoal perante certos 

contextos; a necessidade de agradar; a dependência da aprovação alheia; a autoinsegurança;  

a intencionalidade não linear; o autodesconhecimento; a instabilidade da personalidade dirigida 

extraconsciencialmente; a confusão no senso de autoidentidade; a insciência das próprias contra-

dições. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a vida dupla do projetor consciente; as projeções lúcidas desvelan-

do a verdadeira realidade consciencial; a clarividência de conteúdo consistente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio evolutivo da manutenção da autocoerência independente do 

meio, época, companhias, fatos e parafatos; a falta do princípio da descrença. 

Codigologia: a submissão acrítica aos códigos de etiqueta social; a compartimentação 

das ações pessoais abrindo brechas corruptoras no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da identidade pessoal. 

Tecnologia: as técnicas defensivas primitivas da personalidade ambígua; as técnicas 

conscienciométricas indispensáveis à evolução consciencial. 

Laboratoriologia: a carência do laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

a falta do laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas; o Colégio Invisível da So-

ciologia. 

Efeitologia: os efeitos da autoincoerência continuada no desequilíbrio intraconscien-

cial; os efeitos conscienciais das interprisões grupocármicas. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica. 

Enumerologia: o murismo; o travestismo; o bissexualismo; o indecisismo; o hipocrisis-

mo; o arrivismo; o mimetismo social. 

Binomiologia: o binômio patológico avestruzismo-bifrontismo; o binômio amabilidade 

no convívio social–irascibilidade na intimidade; o binômio bifrentismo-bifrontismo. 

Interaciologia: a interação consciência-ambiente; a interação vida pública–vida priva-

tiva; a falta da interação afirmação-evidência; a interação patológica bipartição de raciocínio– 

–semipossessão interconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / heterodeterminação; o antago-

nismo determinante intraconsciencial das ações / determinante extraconsciencial das ações;  

o antagonismo autocoerência universalizada / autorreatividade particularizada; o antagonismo 

autexposição / acobertamento. 

Paradoxologia: a postura paradoxal. 

Politicologia: as políticas comportamentais das diferentes situações sociais; a vulgo-

cracia. 

Filiologia: a decidofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da borboleta; a comparti-

mentação consciencial extrema na síndrome da personalidade múltipla. 

Maniologia: a falaciomania. 

Holotecologia: a socioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Bifrontologia; a Parapatologia;  

a Raciocinologia; a Falaciologia; a Teratologia; a Hibridologia; a Perfilologia; a Subcerebrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a pessoa de duas caras; a conscin incoerente; a pessoa pré-esquizoparanoide;  

a conscin pré-ambivalente; a conscin pós-ambivalente; a personalidade ambígua; a personalidade 

permista; a consciência sugestionável; a conscin etologicamente paradoxal. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens ambiguus; o Homo 

sapiens bifrons; o Homo sapiens dubious; o Homo sapiens androginus; o Homo sapiens 

decisophobicus; o Homo sapiens multifacies; o Homo sapiens clandestinus; o Homo sapiens 

esotericus; o Homo sapiens biorationalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bipartição de raciocínio curta = a da pessoa prejudicando apenas o pró-

prio lar; bipartição de raciocínio devastadora = a da pessoa prejudicando a coletividade. 

 

Culturologia: a adaptação irrefletida aos múltiplos códigos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

10 categorias de personalidades humanas com evidentes bipartições de raciocínio gerando dupli-

cidades de condutas pessoais, em geral: 

01.  Aluno: o estudante jovem comportado em aula e problemático no recreio do edu-

candário. 

02.  Amante: o homem amando a mulher e a torturando ao mesmo tempo. 

03.  Antiecológica: a moça engajada no movimento verde deixando as plantas de casa 

morrerem sem água. 

04.  Bígamo: o homem vivendo clandestinamente com duas companheiras e tendo filhos 

com ambas. 

05.  Chefe de família: o homem cérbero em casa e pessoa muito cordial no escritório. 

06.  Discordante: o colega concordante com alguma ideia quando a 2, mas desmentindo 

tudo quando em grupo. 

07.  Dona de casa: a mulher-esposa querendo ter o marido, o máximo, em casa, e a mes-

ma mulher-mãe querendo ver os filhos (homens) fora de casa. 

08.  Dupla identidade: a pessoa com duas carteiras de identidade diferentes e 2 passa-

portes também diferentes. 

09.  Pseudassistencial: o marginal roubando para doar a quem não tem, sendo ameaça-

dor, ou cominador, para algumas pessoas (vítimas) e protetor para outras (assistidas). 

10.  Psicopatia: o líder psicopata nazista (Adolf Hitler, 1889–1945) dedicado e afetuoso 

com a cadela de estimação e ordenando, durante anos, o morticínio (Holocausto) dos judeus. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a bipartição de raciocínio, indicados para a expansão das 

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

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 
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03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Positividade  ambígua:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

11.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

12.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

O  LASTIMÁVEL  ESTADO  PESSOAL  DA  BIPARTIÇÃO 
DE  RACIOCÍNIO  SE  INSERE  ENTRE  AS  MAIORES  CAUSAS  

RESPONSÁVEIS  PELOS  ATRASOS  DA  VIDA  EVOLUTIVA 
DE  LEGIÕES  DE  CONSCINS  EM  MÚLTIPLOS  CONTEXTOS. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as manifestações das biparti-

ções de raciocínio? Tais estados conscienciais o envolvem de algum modo? 
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B I T A N A T O S E  
( P A R A F I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bitanatose é a desativação e descarte do energossoma ou paracorpo ener-

gético pela consciex, passando a manifestar-se no extrafísico com o holossoma biveicular com-

posto pelo psicossoma e mentalsoma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo bi vem do idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; dois; dúplice‖. O ele-

mento de composição tanat(o) deriva do idioma Grego, thánatos, ―morte‖. Surgiu em cultismos 

da Terminologia Científica no Século XIX. O sufixo ose deriva também do idioma Grego, osis, 

―doença; Patologia; processo‖. 

Sinonimologia: 1.  Segunda dessoma. 2.  Segunda morte. 3.  Desativação do holochacra.  

Arcaísmologia. O termo anástase, do idioma Grego anástasis, ―ato de elevar; ressurrei-

ção‖, empregado na Teosofia como ―o despertar da alma; a existência da alma após a morte‖.  

Neologia. O vocábulo bitanatose e as duas expressões compostas bitanatose aproveitada 

e bitanatose desaproveitada são neologismos técnicos da Parafisiologia. 

Antonimologia: 1.  Dessoma; morte biológica; tanatose. 2.  Tritanatose. 

Estrangeirismologia: o checkup holossomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade na vida biveicular. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sejamos 

maiores extrafisicamente. Há consciexes bem-dessomadas. Dessoma: absoluto relativo. Desso-

ma: autavaliação compulsória. Dessomar é desdimensionar. Dessomar: lei imortal. Dessomemo-

-nos pela consciência. Dessomemo-nos pelos trafores. 

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

2 subtítulos: 

1.  “Bitanatose. A segunda dessoma, ou a bitanatose, é o ato da recuperação da autolu-

cidez, por parte da conscin, que desativou o soma, e que assume a condição de consciex lúcida”. 

―A bitanatose é a derradeira cura da vida humana‖. ―A segunda dessoma não é remédio prescri-

to depois da morte e sim a vida continuada com ou sem autoconsciência por parte da consciex‖. 

2.  “Evoluciólogo. Quando a conscin pré-serenona passa pela segunda dessoma, o evolu-

ciólogo extrafísico do grupo evolutivo a trata com paradiplomacia, pois não há mais problemas 

políticos intrafísicos, mas possíveis surtos inconvenientes facilitados pela expansão da lucidez  

e a recuperação dos megacons. A tares e as retrocognições precisam ser dosadas, em tais casos,  

a fim de minimizarem os efeitos dos impactos na recém-consciex”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez permanente; o holopensene pessoal da 

Dessomatologia; a pensenização própria da transição da dessoma; a passagem da autopensenidade 

à autoparapensenidade; a autoconsciência dos patopensenes; a profilaxia da patopensenidade;  

a eliminação dos morfopensenes pesados e parasitas; a autopensenidade autocrítica; a reeducação 

do holopensene pessoal; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o carregamento da pensenidade 

no pen; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene da interassistencialidade. 

 

Fatologia: o foco na autolibertação consciente; a desvinculação intrafísica; a opção pela 

cremação; a autocriticidade realista; o despojamento do secundário; a profilaxia dos redutores do 

autodiscernimento; o descarte das ectopias conscienciais; a eliminação dos conflitos íntimos;  

a autoprofilaxia pelo autodiscernimento; as cognições prioritárias; a fixação no megafoco; a prio-

rização evolutiva; a autossuperação específica; o prolongamento dos períodos de serenidade pes-
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soal; a conquista da homeostase; a completude consciencial; a racionalidade completa; o autesfor-

ço convergente; a consolidação da desperticidade; o megacompletismo; a maximologia evolutiva. 

 

Parafatologia: a bitanatose; a desativação do paracorpo-chave para a vida intrafísica;  

a dispensa das energias densas; o deslastramento bioenergético; o desaparecimento definitivo do 

cordão de prata; o choque consciencial psicossomático; a adaptação holossomática de 4 para 2 ve-

ículos de manifestação; a vida biveicular; a energosfera da consciex após a segunda dessoma; as 

energias conscienciais derivadas do psicossoma e mentalsoma; o parafato de, em geral, a bitana-

tose das consciências mais lúcidas ocorrer entre 3 e 7 dias; a lucidez extrafísica sendo conquista 

da própria recém-consciex; as doenças orgânicas e as descompensações energéticas preservadas 

pela hipolucidez da consciex bidessomada; a parapsicopatologia do psicossoma; o paracondicio-

namento psicológico desnecessário; a permanência das patologias do mentalsoma; as doenças ho-

locármicas; a limitada autovivência do estado vibracional (EV) profilático quando na vida intrafí-

sica; a experiência da segunda dessoma podendo ser sadia ou patológica; a vampirização das 

energias do energossoma patrocinada por assediadores extrafísicos energívoros; a condição inaca-

bada, incompleta, doentia, da consciex sem realizar a segunda dessoma; a parapsicose post-mor-

tem dificultando a bitanatose; a experiência sadia da bitanatose catalisada pela assistência do ori-

entador evolutivo à consciex madura e predisposta; o real nível evolutivo da consciência bidesso-

mada desvelado; a paralucidez quanto à desnecessidade das paradoenças; a colheita intermissiva 

iniciada a partir da bitanatose; as paraconexões interassistenciais; a condição plausível da afisio-

logia a toda consciex bidessomada; a vivência lúcida assomática; a recuperação da holomemória; 

a paraanaplasia; a neoparaprocedência; a megameta do intermissivista de passar pela bitanatose 

para alcançar comunexes mais evoluídas; a projeção consciencial lúcida em auxílio à consciex bi-

dessomante; o pré-requisito para o Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das perturbações intraconscienciais no extrafísico de-

correntes da falta da segunda dessoma; o sinergismo autoincorrupção-autodeterminismo; o siner-

gismo lucidez extrafísica–desapego sadio; o sinergismo hiperacuidade-autorrealismo; o sinergis-

mo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo autoconfiança-vontade-

interassistencialidade; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–autesforço cosmoético.  

Principiologia: os princípios parabiológicos regendo a consciência bidessomada. 

Codigologia: o autabsolutismo no emprego do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das 3 dessomas; a teoria do choque consciencial da dessoma; a te-

ática precária da inteligência evolutiva prolongando o tempo entre a primeira e segunda desso-

mas; a teoria da evolução consciencial por meio do holossoma; a teoria dos Cursos Intermissi-

vos; a teoria do completismo existencial da tares; a teoria da evolução consciencial cosmoética. 

Tecnologia: a técnica da sondagem matinal diária do próprio nível de lucidez (Qual ní-

vel de lucidez manifesto hoje?); a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da re-

cuperação dos megacons; a técnica da tenepes; a técnica do rapport com a autoparaprocedên-

cia; a técnica de viver multidimensionalmente; as técnicas autevolutivas para a progressão as-

cendente continuada. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico simultâneo ao tenepessismo, na con-

dição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, preparando antecipa-

damente a bitanatose. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o trio de laboratórios cons-

cienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia. 
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Efeitologia: os efeitos da autolucidez pré-dessomática na paralucidez pós-dessomática; 

os efeitos da bitanatose na paralucidez; o efeito da deslavagem subcerebral antes da primeira 

dessoma no desembaraço para a segunda dessoma; o efeito da falta da bitanatose no prolonga-

mento da melex; o efeito da projetabilidade lúcida na preparação da conscin para a primeira  

e segunda dessomas; o efeito da imperturbabilidade íntima na instantaneidade da bitanatose pós-

-dessoma; o efeito da segunda dessoma na desenvoltura extrafísica da consciex; o efeito da von-

tade sobre o autodomínio da estrutura psicossomática da consciex bidessomada lúcida. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas favorecendo a paralucidez. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo ressoma-dessoma demarcan-

do a intermitência da vida holochacral; o ciclo alternante das vidas biveicular-quadriveicular;  

o ciclo choque embriológico–choque holochacral–choque psicossomático; o ciclo vivências-pa-

ravivências; o ciclo da oscilação da lucidez nos movimentos de ressoma e dessoma; o ciclo evo-

lutivo consciência imatura–consciência autolúcida.  

Enumerologia: a bitanatose inalcançada pela consciex paracomatosa; a bitanatose 

dificultada pela conscin trancada; a bitanatose prevista, porém não garantida, do intermissivista;  

a bitanatose assistida do intermissivista lúcido; a bitanatose otimizada pelo intermissivista tene-

pessista; a bitanatose jubilosa das consciexes mais evoluídas; a obsolescência da bitanatose para 

a Consciex Livre (CL). 

Binomiologia: o compléxis favorecendo a conquista da dupla dessoma, a condição ideal 

de simultaneidade no binômio tanatose-bitanatose. 

Interaciologia: a interação princípios da Fisiologia–princípios da Parafisiologia. 

Crescendologia: o crescendo (tipos de energias do holossoma) biológica-energossomá-

tica (ene)-psicossomática (sen)-mentalsomática (pen); o crescendo percepções somáticas–para-

percepções holossomáticas; o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose; o crescendo Fisi-

ologia Humana–Parafisiologia Holossomática; o crescendo de dificuldade de atuação no intrafí-

sico de consciex sem energias do energossoma; o crescendo das autorrenovações obtido quando 

a consciência mantém lucidez perante o ciclo dos choques evolutivos dessomáticos; o crescendo 

autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica.  

Trinomiologia: o trinômio descarte do soma–descarte do energossoma–descarte do psi-

cossoma; o trinômio pesquisas-análises-interpretações aplicado aos choques conscienciais das 

dessomas, viabilizando a bitanatose lúcida; o trinômio projetor assistente–amparador extrafísico 

de função–bidessomante; a vivência autoconsciente do trinômio holossomaticidade-multidimensi-

onalidade-seriexialidade; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-interassistenci-

alidade; o trinômio mentalsomaticidade-paraperceptibilidade-descrenciofilia; o trinômio do me-

gacompléxis ofiex-autodesperticidade-completismo conquistado na mesma vida intrafísica. 

Antagonismologia: o antagonismo segunda dessoma / projeção consciente; o antago-

nismo consciência autocorruptora / consciência autodiscernidora; o antagonismo consciexes 

energívoras / orientadores evolutivos; o antagonismo melex / euforex; o antagonismo pararre-

cepção baratrosférica / pararrecepção assistencial; o antagonismo imaturidade protorreptiliana 

/ maturidade consciencial; o antagonismo Ignorantismo / Autocogniciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático; o paradoxo de o intermisivista bidessoman-

te poder não alcançar a lucidez extrafísica devido à euforex pela completude proexológica; o pa-

radoxo de a pessoa poder estar fisicamente acabada e consciencialmente avançada. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a democracia; a cosmoeticocracia.  

Legislogia: a lei do retorno; as leis da Parafisiologia; a lei do maior esforço evolutivo.  

Filiologia: a dessomatofilia na acepção pesquisística; a adaptaciofilia. 

Fobiologia: a superação da dessomatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) dificultando a recém-consciex de 

passar pela segunda dessoma. 

Mitologia: a queda definitiva do mito da perda das aquisições cognitivas na dessoma;  

o mito multissecular da regeneração do caráter pessoal pela dessoma. 

Holotecologia: a prioroteca; a recexoteca; a dessomatoteca; a cognoteca; a mentalsoma-

toteca; a cosmoconsciencioteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Parafisiologia; a Dessomatologia; a Afisiologia; a Holossomato-

logia; a Sexossomatologia; a Holomaturologia; a Paracerebrologia; a Parafenomenologia; a Extra-

fisicologia; a Intermissiologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; Pré-Intermissiologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex bidessomada; as consciexes lúcidas para o extrafísico; o comitê 

de pararrecepção; as consciexes energívoras e insaciáveis; a conscin trancada; as consciexes ex-

-assistidas pelo recém-dessomado; a equipe de assistentes extrafísicos do recém-dessomado; o ser  

interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o parafisiologista; o pensenologista; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; 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 dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o verbaciologista; o teaticista. 

 

Femininologia: a parafisiologista; a pensenologista; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; 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 dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

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

de ação; a verbaciologista; a teaticista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens dessomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bitanatose aproveitada = a da recém-consciex hiperlúcida, usufruindo  

a neocondição biveicular com 100% de afisiologia quanto ao soma e predominância do autodis-

cernimento mentalsomático; bitanatose desaproveitada = a da recém-consciex hipolúcida, desper-

diçando a neocondição biveicular com surtos regressivos impedidores da plena vivência afisioló-

gica quanto ao soma e mantendo a predominância do antidiscernimento psicossomático. 

 

Culturologia: a cultura da lucidez consciencial; a paracultura da Extrafisicologia. 

 

Prospectiva. A autoconscienciometria realizada pela conscin, aqui-agora-já, favorece  

a previsão de como será a própria manifestação na condição de consciex. O desfrute das benesses 

da segunda dessoma depende da higidez consciencial, não tendo possibilidade a escondimentos  

e autocamuflagens. A bitanatose explicita-nos. 

Recinologia. Pela Prevenciologia, importa à conscin enfrentar os trafares pessoais, a co-

meçar pelos 3, dispostos a seguir em ordem alfabética:  
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1.  Ansiedade. A eliminação das precipitações e irreflexões nas tomadas de decisões re-

sultando em malfeitorias, para possibilitar a melhora da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) com rea-

lizações acertadas e evolutivamente prioritárias. 

2.  Autoconflitividade. A eliminação das fraquezas pessoais geradas pelos conflitos ínti-

mos, para possibilitar o enfrentamento exitoso e sadio dos choques conscienciais da primeira  

e segunda dessomas. 

3.  Autocorruptibilidade. A eliminação das repetições do pior, engenhosa e ilusoria-

mente escamoteadas, para possibilitar a qualificação da autointencionalidade, autorganização  

e autoconsciencialidade cosmoética. 

 

Vacinação. No âmbito da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 16 exemplos de 

condições a serem conquistadas pela conscin, homem ou mulher, objetivando preparar, facilitar 

ou vacinar a intraconsciencialidade para ultrapassar com lucidez a bitanatose: 

01.  Autoconscientização multidimensional (AM): viver aqui como se fosse consciex. 

02.  Autoortopensenidade: conquistar aqui os autotrafores avançados. 

03.  Autorrecuperação de megacons: recobrar aqui os aprendizados do CI. 

04.  Cobaiagem: ser aqui conscin-cobaia para expor os ―segredos‖ intraconscienciais. 

05.  Completismo: obter aqui o conforto e gratificação pelo êxito proexológico. 

06.  Desperticidade: viver aqui autodesassediado e imperturbável perante assediadores. 

07.  Ectoplastia: depurar aqui a soltura ectoplásmica a favor da Gesconologia. 

08.  Epicentrismo consciente: liderar aqui trabalhos conscienciológicos tarísticos. 

09.  Intelectualidade: ampliar aqui a autocognição como meio de reaver a autevolução. 

10.  Ofiexismo: maximizar aqui a própria capacidade interassistencial. 

11.  Paracérebro receptivo: ser aqui receptor de emissões heteropensênicas sadias. 

12.  Parapsiquismo: priorizar aqui a comunicação interdimensional. 

13.  Projetabilidade lúcida (PL): desenvolver aqui a lucidez fora do corpo. 

14.  Tenepessismo: exercitar aqui a conexão com a extrafisicalidade. 

15.  Trafor onipresente: manifestar-se aqui com reações traforísticas ininterruptas. 

16.  Voluntariado: dedicar-se aqui à tarefa do esclarecimento de modo voluntário. 

 

Neoconquistas. Atinente à Extrafisicologia, eis, enumeradas alfabeticamente, 7 vivênci-

as facultadas às consciexes bidessomadas lúcidas: 

1.  Comunex evoluída: a condição de maior plausibilidade de adentrar à comunex evo-

luída. 

2.  Consciexialidade assexuada: a condição de autolucidez para a adoção do paravisual 

de gênero mais adequado à psicologia do assistido. 

3.  Equipex: a condição de maior gabarito para participar de equipex técnica. 

4.  Liderança interassistencial: a condição básica para ser líder interassistencial. 

5.  Projetabilidade: a condição mais propensa à projeção pelo mentalsoma. 

6.  Sentimento elevado: a condição do psicossoma livre das influências instintuais cata-

lisadora dos sentimentos elevados. 

7.  Universalismo: a condição de maior autoconscientização sobre a importância do pa-

pel da Terra na imensidade cósmica. 

  

Constructologia. De acordo com a Holossomatologia, na segunda dessoma a consciên-

cia, ao acabar com a energia do energossoma, liberta-se das influências instintivas associadas  

à vida humana, possibilitando a aquisição de níveis ascendentes de lucidez extrafísica. Em tese,  

o objetivo da bitanatose é sadio. 

Gradação. Sob o enfoque da Lucidologia, os patamares de autoconsciencialidade das 

consciências variam ao infinito: as mais lúcidas passam pela bitanatose sem solução de continui-

dade evolutiva; as conseneres têm a carência doentia amplificada quando, depois do descarte das 

energias biológicas, perdem também as do energossoma.  
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Multidimensiologia. Em prol da Autevoluciologia Lúcida, encontram-se técnicas reci-

nológicas, princípios evolutivos e casuísticas exemplaristas no corpus da Conscienciologia moti-

vadoras da autanálise conscienciométrica do interessado em elevar o nível das recins e recéxis 

pessoais, ampliando a apreensão realística das pararrealidades, intra e extraconscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a bitanatose, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

02.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

03.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

04.  Cremação  do  soma:  Cremaciologia;  Neutro. 

05.  Despertamento  consciencial:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

07.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

08.  Dificuldade  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

09.  Holocoerência  individual:  Autocoerenciologia;  Homeostático.  

10.  Paraanaplasia:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

11.  Paramomento  impactante:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Paratarefa  do  amparador:  Amparologia;  Homeostático. 

14.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

PARA  O  INTERMISSIVISTA  PASSAR  LUCIDAMENTE  PELO  

CHOQUE  DA  BITANATOSE  E  USUFRUIR  DA  AFISIOLOGIA,  
IMPORTA  QUALIFICAR  O  PARAPSIQUISMO  ASSISTENCIAL 

E  AMPLIAR  A  VIVÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. O fato de a preparação da bitanatose começar pelos autesforços evoluti-

vos ainda nesta vida intrafísica é bem compreendida por você, leitor ou leitora? Em caso afirmati-

vo, na escala de 1 a 5, qual o nível do empenho nas autorrecins objetivando ultrapassar o choque 

da segunda dessoma com o máximo de autolucidez extrafísica? 
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B I T R A F O R O L O G I A  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Bitraforologia é a Ciência aplicada às pesquisas dos traços-força ou ta-

lentos predominantes e conjugados na estrutura do microuniverso da consciência, capaz de sus-

tentar as reciclagens evolutivas máximas e a reciclagem intraconsciencial (recin), a partir do códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC), analisado e depurado teaticamente, bem como manter o mater-

pensene impulsionado em alto nível de dinamismo e construtividade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo bi deriva do idioma Latim, bi(s), ―duas vezes; 2; dúplice‖. O vo-

cábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, ―tirar; puxar; arrastar; mover difi-

cultosa 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 procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tra-

tamento sistemático de 1 tema‖. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Conjugação dos Trafores. 2.  Técnica da conjugação de 

talentos. 

Neologia. O vocábulo Bitraforologia e as 3 expressões compostas Bitraforologia Men-

tal, Bitraforologia Mista e Bitraforologia Parapsíquica são neologismos técnicos da Traforo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Bifrontismo. 2.  Displicência técnica pessoal. 

Estrangeirismologia: o Traforium; o double skilled; os technical know-hows conjuga-

dos; o papel do feedback na identificação dos autotrafores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a junção disciplina-flexibilidade na autopensenização retilínea. 

 

Fatologia: a interfusão dos trafores; a conjugação deliberada dos autotalentos; a combi-

nação positiva das forças pessoais. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico dos trafores; o sinergismo de trafores afins 

na formação do megatrafor; o sinergismo trafores teóricos–trafores práticos; o sinergismo trafo-

res-paratrafores. 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio da autevolução interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a autorresponsabilidade 

na proficuidade dos autotrafores. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia. 
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Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas de gerenciamento dos autotra-

fores; a técnica de aplicação dos autotrafores conjugados; as técnicas estratégicas de coopera-

ção intertrafores. 

Voluntariologia: a autoqualificação do voluntariado conscienciológico pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Tra-

forólogos. 

Efeitologia: o efeito da conjugação de trafores complementares na neutralização de 

trafares e conquista de trafais; o efeito da conjugação retrocompetências ambíguas–minitrafor 

cosmoético na construção de neotrafor. 

Ciclologia: o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–autexpectativas superadas. 

Binomiologia: o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio conscin-trafor–conscin-

trator; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio 

criticidade-cosmoeticidade; o binômio cientificidade-interassistencialidade; o binômio hiperati-

vidade perceptiva–atilamento paraperceptivo; o binômio inteligência evolutiva–megavontade in-

quebrantável. 

Interaciologia: a interação autorrecursos traforísticos reconhecidos–confiança na 

autorresolutividade; a perícia na interação de trafores adequados à proficiência dos autesforços 

em determinado contexto; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo bitraforismo-multitraforismo; o crescendo me-

gatrafar-minitrafar-minitrafor-megatrafor. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opi-

nião–produtor de conhecimentos; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-mega-

trafor-megapensene; o trinômio vontade-intenção-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio integração de aptidões–automotivação laboral–delibera-

ção cosmoética–superprodutividade evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo autotrafor / autotrafar; o antagonismo bitraforismo 

evolutivo / bitrafarismo regressivo. 

Politicologia: a meritocracia. 

Filiologia: a traforofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia. 

Sindromologia: a perda do autodesempenho na síndrome do perfeccionismo. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a epicentroteca; a criativoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Bitraforologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Per-

sonologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Temperamentologia; a Autocogniciologia; a Auto-

criticologia; a Confrontologia; a Contrapontologia; a Cosmoeticologia; a Intraconscienciologia;  

a Historiologia Pessoal. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência autotraforista; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dosificador da verpon; o traforologista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dosificadora da verpon; a traforologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Bitraforologia Mental = a conjugação teática dos talentos da autoconcen-

tração mental e a memória; Bitraforologia Mista = a conjugação teática dos talentos do taquipsi-

quismo com a clarividência; Bitraforologia Parapsíquica = a conjugação teática dos talentos da 

holomemória com a projetabilidade lúcida (PL). 

 

Culturologia: a cultura da competência; a cultura da Traforologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Bitraforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 34 

conjugações mais comuns de trafores potencializadores da evolução da conscin lúcida: 

01.  Autassimilação energética e autodesassimilação energética. 

02.  Autenticidade e omissuper. 

03.  Autodefensividade e interassistencialidade. 

04.  Autodeterminação e autodiplomacia. 

05.  Autodomínio e afetividade. 

06.  Autoimperdoamento e heteroperdoamento. 

07.  Autopesquisa e comunicabilidade. 

08.  Autorganização e autorreciclagem existencial. 

09.  Autossuficiência e condição de minipeça do maximecanimo existencial. 

10.  Concentração mental e atenção dividida. 

11.  Coragem e sensatez. 

12.  Curiosidade e discrição. 

13.  Erudição e simplicidade. 

14.  Exegética e síntese. 

15.  Força presencial e anonimato interassistencial. 

16.  Holomaturidade e jovialidade. 

17.  Intelectualidade e psicomotricidade. 

18.  Inteligência contextual e inteligência evolutiva (IE). 

19.  Logicidade e Imagística. 

20.  Maxifraternidade e neutralidade emocional. 

21.  Megafocalidade pontual e cosmovisão. 

22.  Megalucidez e Descrenciologia. 

23.  Ortopensenidade e flexibilidade pensênica. 

24.  Pacificação íntima e domínio da Impactoterapia. 

25.  Perspicácia autocrítica e desdramaticidade. 
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26.  Polivalência e retilinearidade pensênica. 

27.  Proprioceptibilidade e paraperceptibilidade. 

28.  Racionalidade e refutabilidade. 

29.  Seriedade e bom humor. 

30.  Sociabilidade e autorreflexão. 

31.  Subjetividade intelectual e objetividade pesquisística. 

32.  Taquipsiquismo e paciência. 

33.  Teorética e vivencialidade. 

34.  Universalismo intelectual e particularismo assistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Bitraforologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Adorno  consciencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  TÉCNICA  DOS  TALENTOS  CONJUGA- 
DOS  POTENCIALIZA  A  AUTEVOLUCIOLOGIA,  A  AUTO-
DISCERNIMENTOLOGIA,  A  AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA 

E  A  AUTOPROEXOLOGIA  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica tecnicamente os próprios talentos de mo-

do conjugado? Quais talentos você aplica e em quais circunstâncias evolutivas? 
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B L I N D A G E M    E N E R G É T I C A    D E    A M B I E N T E S  
( P A R A P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A blindagem energética de ambientes é o ato ou efeito de tratar consciente 

e defensivamente os locais intrafísicos-extrafísicos com as próprias energias conscienciais (ECs) 

onde as conscins vivem, trabalham, dormem e convivem. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra blindagem vem do idioma Francês, blindage, de blinder, e esta do 

idioma Alemão, blinde, ―instalação militar que esconde ou protege seus ocupantes‖, do verbo 

blenden, ―cegar‖. Apareceu no Século XIX. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, ener-

gêtikós, ―ativo; eficaz‖. Apareceu no Século XX. O termo ambiente procede do idioma Latim, 

ambiens, particípio presente de ambire, ―andar ao redor; cercar; rodear‖. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Defesa energética de ambientes. 2.  Encapsulamento energético de 

ambientes. 3.  Proteção energética de ambientes. 4.  Encapsulamento parassanitário de ambientes. 

5.  Higienização energética de ambientes. 

Neologia. As 4 expressões compostas blindagem energética de ambientes, miniblinda-

gem energética de ambientes, maxiblindagem energética de ambientes e megablindagem energé-

tica de ambientes são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia. 

Antonimologia: 1.  Devassamento ambiental. 2.  Desproteção ambiental. 3.  Contamina-

ção de recinto. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à mobilização avançada de energias conscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomática; a eficácia da autopensenidade 

cosmoética; os energopensenes; a energopensenidade; a eliminação dos bagulhos pensênicos; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene 

do ambiente de trabalho; os prioropensenes; a prioropensenidade; a qualidade da blindagem ener-

gética ressonante com o padrão pensênico da conscin e / ou consciex energicistas. 

 

Fatologia: o fato de os ambientes e objetos poderem ser, cosmoeticamente, sadios ou de-

teriorados; a sondagem da qualidade dos locais nos quais convivemos; a cosmovisão do ambiente; 

a sala da casa; a sala de aula; o escritório; o consultório médico; o quarto de casa; o quarto de ho-

tel; o auditório; os móveis; os objetos com rastros de dor e sofrimento podendo provocar malesta-

res aos desavisados; o fato de a responsabilidade pela blindagem energética de ambiente começar 

pelo epicentro consciencial; a autodeterminação pessoal na manutenção do ambiente sadio; o Ter-

tuliarium. 

 

Parafatologia: a blindagem energética de ambientes; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a clarividência; a prática diária da tenepes; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); os heterencapsulamentos parassani-

tários cosmoéticos; a vulnerabilidade das consciexes patológicas em ambientes blindados; a com-

plexificação da blindagem energética de locais públicos; a soltura do energossoma; a assepsia 

energética dos ambientes; a positivação energética de ambientes; o parafato parageográfico de 

existirem comunexes blindadas energeticamente relativas aos níveis evolutivos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental; o sinergismo 

holossomático da dupla evolutiva (DE); o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade 

cosmoética. 

Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio de somente 

colocar banca se tiver competência; o princípio do descarte cosmoético; o princípio evolutivo da 

acuidade nas autopriorizações. 

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

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de parassegurança. 

Teoriologia: a teática da mobilização das energias conscienciais a partir da própria 

vontade; a teoria da fartura das energias conscienciais. 

Tecnologia: a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva; a técnica da assepsia 

energética; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da expansão das próprias energias; a técnica 

do detalhismo; a técnica da varredura energética de ambientes; a técnica da Higiene Conscienci-

al; a técnica do estado vibracional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o curso Extensão 

em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) utilizado ao modo de laboratório de autopesqui-

sa; o curso Imersão Projecioterápica enquanto coadjutor do laboratório conscienciológico da 

Consciencioterapia; os laboratórios da Conscienciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Duplologia; 

o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio 

Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito halo das energias conscienciais homeostáticas; o efeito halo do EV 

no holopensene pessoal e ambiental. 

Neossinapsologia: as neossinapses do emprego teático de neoverpons; o ambiente de-

sassediado gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo EV-tenepes-ofiex. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo avançado–equilíbrio holossomático; o bi-

nômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação ginossoma-

-androssoma; a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo. 

Crescendologia: o crescendo força presencial–porte correto; o crescendo tenepes-ofiex-

-desperticidade; o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo segurança-pa-

rassegurança. 

Trinomiologia: o trinômio tares-tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo bloqueio / desblo-

queio; o antagonismo vontade sinérgica / vontade débil; o antagonismo energia assediadora  

/ energia desassediadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocra-

cia; a meritocracia; a parapsicocracia; a proexocracia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energossomatoteca; a evolucioteca; a experimento-

teca; a mentalsomatoteca; a prioroteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Desassediologia; a Conscienciocentrolo-

gia; a Duplologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Ofiexolo-

gia; a Parapatologia; a Parassociologia; a Projeciologia; a Sexossomatologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; 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 evolu-

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projec-

tius; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniblindagem energética de ambientes = a realizada pelo tenepessista; 

maxiblindagem energética de ambientes = a realizada pelo desperto; megablindagem energética 

de ambientes = a realizada pelo orientador evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial; a cultura energossomática; a cultura 

do parapsiquismo interassistencial; a cultura da paraperceptibilidade. 

 

Variáveis. Sob o enfoque da Paraprofilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 6 variáveis 

ou condições a serem observadas para o êxito da blindagem energética de ambientes: 

1.  Acesso. Pela Parassociologia, os ambientes podem ser classificados, do ponto de vis-

ta do acesso de pessoas, como públicos ou privados. Em geral, quanto maior o número de pessoas 

no mesmo ambiente, mais difícil será a blindagem do mesmo. Por exemplo, na residência a assep-

sia ou limpeza energética da sala de estar, sendo ambiente social, torna-se mais complexa se com-

parada ao quarto de dormir, de característica privativa. 

2.  Pensenidade. Pela Pensenologia, a qualificação e manutenção da blindagem do am-

biente deve começar pela ortopensenidade dos ocupantes do local. Por exemplo, quando a conscin 

mantém pensenidade patológica, atrai assediadores ao local e automaticamente exclui os ampara-

dores. 

3.  Permanência. Pela Priorologia, o local ou o nicho a ser blindado em primeiro lugar 

deve ser onde se passa a maior parte do tempo. Por exemplo, na residência, o quarto e, no traba-

lho, a sala de espera. 

4.  Sequência. Pela Intrafisicologia, há locais energeticamente mais vulneráveis a serem 

higienizados enquanto primeiro ponto de defesa, ao modo de lava a jato, sendo o detalhismo  

e o continuísmo técnicas fundamentais para a manutenção da higidez do ambiente a curto, médio 

e longo prazos. Por exemplo, a porta de entrada da residência deve ser blindada de início a fim de 

não servir como foco de infiltração aos demais cômodos. 

5.  Tempo. Pela Cronologia, o tempo utilizado para blindar o ambiente depende do grau 

de sujidade do holopensene ali encontrado e da potência energética somada à ortopensenidade 

da(s) conscin(s) energicista(s). Por exemplo, quanto melhor o holopensene do ambiente e maior  
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a potência energética qualificada pela ortopensenidade da(s) conscin(s), menor o tempo neces-

sário. 

6.  Viagens. Pela Autodiscernimentologia, nos locais onde se hospeda durante as via-

gens, deve ser feita checagem das energias, seguida da exteriorização energética, visando a blin-

dagem do ambiente e evitando surpresas desagradáveis, malestares, minidoenças e assédios inter-

conscienciais passíveis de afetar outras conscins mais sensíveis e desavisadas. Por exemplo, os 

bagulhos energéticos encontrados devem ser eliminados na medida do possível. 

 

Encapsulamento. A blindagem da psicosfera da consciência é denominada encapsula-

mento energético e pode ser classificado em duas categorias para cada variável a seguir: 

1.  Alvo: autencapsulamento ou heterencapsulamento. 

2.  Agente: anímico (pelas próprias energias) ou patrocinado (por amparadores ou asse-

diadores). 

 

Vantagens. Sob o enfoque da Multidimensiologia, eis, em ordem alfabética, 7 benefícios 

hauridos pela conscin ao conquistar a habilidade da blindagem energética de ambientes: 

1.  Amparo: a conexão com a equipe de amparadores, sendo facilitada quando em ambi-

ente limpo energeticamente. 

2.  Central: o estabelecimento do local intrafísico de maior resistência ou Central Intra-

física de Energia (CIE), propício ao pronto restabelecimento ou recomposição energética. 

3.  Controle: a manutenção do ambiente hígido pelo controle dos próprios pensenes cos-

moéticos, ajudando no desenvolvimento da autodesperticidade. 

4.  Interassistência: a ampliação da capacidade interassistencial como reflexo da facili-

dade de higienização de ambiente, deixando-o sadio. 

5.  Mentalsomática: a recuperação de cons magnos, mentaissomáticos, pela manutenção 

do escritório energeticamente blindado. 

6.  Ofiex: a consolidação da ofiex pela conscin veterana na habilidade da blindagem 

energética de ambientes. 

7.  Tenepes: a prática tenepessológica qualificada pela melhoria da defensividade ener-

gética do ambiente intrafísico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a blindagem energética de ambientes, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Agente  de  sustentação  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

08.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

15.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5092 

PELA  QUALIDADE  DO  EV,  PODE-SE  AFERIR  A  VONTADE  

INQUEBRANTÁVEL  DAS  CONSCINS  EMPENHADAS  NA  TE-
ÁTICA  DO  PROTAGONISMO  DA  BLINDAGEM  ENERGÉTICA  

DE  AMBIENTES  EM  PROL  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a blindagem energética de ambiente in-

trafísico? Em caso afirmativo, em quais tipos de ambiente obteve sucesso? 
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cientiology; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 44; 4 enus.; 3 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evora-
monte; Portugal; 2009; páginas 359 a 367. 

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 863 a 885. 

 

A. M. S. 
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B L O C O    I N T E L E C T I V O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bloco intelectivo é a técnica da composição do conjunto de 7 elementos, 

itens, variáveis, condições ou reações pessoais, afins, intensamente interativas, de modo mais de-

finitivo, enumerativo, racional e incontestável, expressando a ideia pesquisada ou o constructo de-

fendido, dirimindo dúvidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo bloco vem do idioma Francês, bloc, ―bloco; montão; cepo; po-

leiro de ave de rapina; cabeça de moiro (instrumento de suplício); armadilha; prisão; conjunto; 

por atacado; ao todo‖, e este do idioma Neerlandês, bloc, atual blok, ―tronco de madeira ou peça 

de material pesado, empilhado para conter ou imobilizar‖. Surgiu no Século XIX. O termo inte-

lectivo procede do idioma Latim, intellectivus, ―fundado na inteligência‖. Apareceu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Bloco tirateima. 2.  Bloco ideativo. 3.  Bloco mentalsomático.  

4.  Grupo intelectivo. 5.  Conjunção intelectiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo bloco: blo-

cada; blocado; blocagem; blocar; blocaus; blocause; blocausse; blockhaus; bloco-diagrama; 

bloco-matriz. 

Neologia. As 4 expressões compostas bloco intelectivo, bloco intelectivo intrafísico, blo-

co intelectivo parapsíquico e bloco intelectivo misto são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Ideia isolada. 2.  Constructo solto. 

Estrangeirismologia: o didactical link of ideas; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: o bloco intelectivo; a reunião das ideias do mesmo viés intelectual; a neover-

tente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da des-

crença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à seleção das associações 

consideradas didáticas. 

Teoriologia: a teoria da Orismologia. 

Tecnologia: as técnicas didáticas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica da enumeração horizontal; as técnicas da comunicação científica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5094 

Efeitologia: o efeito didático no emprego das expressões corretas; o efeito esclarecedor 

das associações didáticas exitosas. 

Neossinapsologia: as neossinapses docentes favorecedoras das neossinapses discentes. 

Ciclologia: o ciclo mentalidade artística psicossomática–mentalidade científica mental-

somática; o ciclo alternante ensinar-aprender; o ciclo alternante docência-discência. 

Enumerologia: o bloco interativo; o bloco enumerativo; o bloco explicitativo; o bloco 

detalhista; o bloco exaustivo; o bloco megacircular; o bloco batopensênico. 

Binomiologia: o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio 

(dupla) professor-aluno. 

Interaciologia: a interação língua-energia–língua-idioma; a interação Didática-Paradi-

dática. 

Crescendologia: o crescendo racionalização simplista–racionalização complexa. 

Trinomiologia: o trinômio Comunicologia- Parapedagogiologia-Didática; o trinômio 

intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio tares-Autocosmoética-Didáti-

ca; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio 

linhas-frases-sínteses-ênfases; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico- 

-analógico-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia 

/ Antonimologia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo acerto / desacerto. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao trinômio enumeração-detalhismo-exaus-

tividade. 

Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;  

a assistenciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pe-

dagogoteca; a tecnoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Fraseologia; a Parapedagogiolo-

gia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia; a Enumerologia; a Argu-

mentologia; a Debatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

autodidacticus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communi-

cativus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationa-

bilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bloco intelectivo intrafísico = o conjunto de realidades interativas men-

tais ou cerebrais; bloco intelectivo parapsíquico = o conjunto de realidades interativas multidi-

mensionais ou paracerebrais puras; bloco intelectivo misto = o conjunto de realidades interativas 

mentais e multidimensionais conjuntas. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia Moderna. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 26 cate-

gorias de blocos intelectivos, cada qual com 7 itens: 

01.  Bloco intelectivo acadêmico: curso; congresso; seminário; simpósio; fórum; encon-

tro; jornada. 

02.  Bloco intelectivo afetivo: amorosidade; carinho; meiguice; ternura; candura; doçu-

ra; brandura. 

03.  Bloco intelectivo carismático: appeal; glamour; it; charme; fascínio; beleza; 

magnetismo. 

04.  Bloco intelectivo educacional: civilidade; cordialidade; afabilidade; amabilidade; 

amenidade; pacificidade; megafraternidade. 

05.  Bloco intelectivo comunicativo: artigo; ensaio; conferência; curso; tese; livro; tra-

tado. 

06.  Bloco intelectivo consciencial: consciencialidade; interconsciencialidade; hetero-

consciencialidade; intraconsciencialidade; extraconsciencialidade; paraconsciencialidade; cosmo-

consciencialidade. 

07.  Bloco intelectivo dialético: dialética; maiêutica; erística; retórica; oratória; eloquên-

cia; histrionismo. 

08.  Bloco intelectivo energético: energia; alegria; euforia; simpatia; sintonia; sincronia; 

sinergia. 

09.  Bloco intelectivo cognitivo: Cogniciologia; Autocogniciologia; Heterocogniciolo-

gia; Retrocogniciologia; Paracogniciologia; Cosmocogniciologia; Pancogniciologia. 

10.  Bloco intelectivo evolutivo: subumanidade; Humanidade; emocionalidade; artis-

ticidade; desportividade; intelectualidade; extraterrestrialidade. 

11.  Bloco intelectivo cosmoético: dignidade; hombridade; moralidade; probidade; 

magnanimidade; urbanidade; sobriedade. 

12.  Bloco intelectivo demonstrativo: abordagem; prospecção; dissecção; exposição; 

demonstração; reverificação; comprovação. 

13.  Bloco intelectivo dinâmico: Homo sapiens activus; Homo sapiens agens; Homo sa-

piens expeditus; Homo sapiens dynamicus; Homo sapiens mutator; Homo sapiens articulator; 

Homo sapiens prioritarius. 

14.  Bloco intelectivo extrafísico: Sociex; comunex; equipex; ambientex; reurbex; cons-

ciex; euforex. 

15.  Bloco intelectivo imagístico: fantasia; folclore; besteirol; bestiário; utopia; embus-

te; superstição. 

16.  Bloco intelectivo indiciador: preliminar; óbvio; sutil; esparso; comprobatório; in-

criminador; incontestável. 

17.  Bloco intelectivo intimista: inato; inerente; ínsito; intrínseco; instintivo; íntimo; in-

ternalizado. 
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18.  Bloco intelectivo intraconsciencial: Autorraciocinologia; Autoconscienciologia; 

Autocriticologia; Autocriteriologia; Autocoerenciologia; Autopriorologia; Autodeterminologia. 

19.  Bloco intelectivo personalístico: perfil; talento; vocação; potencial; caráter; mater-

pensene; erudição. 

20.  Bloco intelectivo pesquisístico: Pesquisologia; Metodologia; Experimentologia; 

Prospecciologia; Dissecciologia; Introspecciologia; Comprovaciologia. 

21.  Bloco intelectivo proexológico: antiproéxis; proéxis; autoproéxis; miniproéxis; ma-

xiproéxis; neoproéxis; reproéxis. 

22.  Bloco intelectivo recexológico: neoparadigma; neoenergia; neopensene; neorreali-

dade; neotécnica; neoempreendimento; neoperspectiva. 

23.  Bloco intelectivo retrocognitivo: Retrogenética; retrovidas; retrossomas; retrocére-

bros; retropensenes; retrotrafores; retrobiografias. 

24.  Bloco intelectivo social: família; etnia; civismo; cultura; profissão; Economia; Cos-

moética. 

25.  Bloco intelectivo subjetivístico: atilamento; percuciência; acuidade; logicidade; 

agudez; lucidez; taquipsiquismo. 

26.  Bloco intelectivo versátil: polivalência; polimatia; polifasia; poliedrismo; policar-

ma; polipsiquismo; poligrafia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bloco intelectivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Associação  didática:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

07.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Técnica  do  bloco  tridisciplinar:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

12.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  BLOCO  INTELECTIVO  EXPANDE 
A  COSMOVISÃO  PESQUISÍSTICA  AO  AMPLIAR  A  ESTRU-
TURA  DOS  DICIONÁRIOS  CEREBRAIS,  PRINCIPALMENTE 

DO  SINONÍMICO  E  DO  ANALÓGICO,  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a técnica do bloco intelectivo nas co-

municações técnicas? As Enumerologias têm ajudado você na concepção dos blocos intelectivos? 
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B L O G  
( I N F O C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O blog é o local na Internet (site) onde são publicados conteúdos variados, 

através de textos, músicas, imagens ou vídeos, dedicados a assunto específico, pessoal ou de 

âmbito geral, podendo ser mantido por única ou várias pessoas, normalmente possuindo espaço 

para comentários dos leitores. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra do idioma Inglês, blog, é a forma abreviada da expressão, weblog, 

constituída a partir dos termos world wide web e log, ―diário de bordo; registro‖. O vocábulo we-

blog foi cunhado pelo norte-americano Jorn Barger (1953–) em 1997. 

Sinonimologia: 1.  Blogue. 2.  Weblog. 3.  Diário online. 4.  Diário virtual. 5.  Página 

online pessoal.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo blog: bloga-

da; blogado; blogar; blogonauta; blogosfera; blogue; blogueira; blogueiro; bloguês; bloguista; 

bloguística; bloguístico; weblog. 

Neologia. As duas expressões compostas blog homeostático e blog nosográfico são neo-

logismos técnicos da Infocomunicologia.  

Antonimologia: 1.  Site científico. 2.  Website acadêmico. 3.  Ecommerce. 4.  Portal. 

Estrangeirismologia: o post; o blogger; os diferentes layouts; o feedback dos leitores; 

os haters; os insights; o blog como hobby; o timing no compartilhamento dos achados. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Infocomunicologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da in-

telectualidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o pensene intencional de transformar a vi-

vência em publicação; o abertismo pensênico para aproveitar insights de novos assuntos e cases 

para o blog. 

 

Fatologia: o blog; os diários virtuais; a atualização de maneira periódica; o blog amador; 

o blog profissional; o blog assistencial; o blog esclarecedor; o blog assediador; a via expressa de 

pensamentos; as poesias; as opiniões; os artigos publicados; a diversidade de temas; o espaço para 

o desabafo; os pensamentos compartilhados; a temática do blog demonstrando os interesses do 

autor; a publicação livre de material desenvolvido por pessoas anteriormente com dificuldade de 

mostrar o trabalho; o blog focado somente em ganhar dinheiro; o blog para manter relacionamen-

to com os consumidores; o post evidenciando a preocupação egoica; a preocupação com a quanti-

dade de acessos evidenciando o foco no ego e não na assistência; a exteriorização das paixões por 

meio de posts; a intenção do blogueiro fazendo diferença no blog; o posicionamento; o autenfren-

tamento para se posicionar para o mundo; a abertura para críticas; a heterocrítica sobre o conteú-

do divulgado; a oportunidade de lidar com as críticas; a fonte de obtenção de informações;  

a transmissão do conhecimento; as malinformações; as tolices; a responsabilidade em transmitir 

informações; a necessidade da verificação da fidedignidade do conteúdo das publicações; a aten-

ção à real intenção por trás da notícia; a expressão da consciência; a capacidade inata da espécie 

humana para se expressar; o instrumento de comunicação; os ruídos da comunicação; os vícios de 

linguagem; a linguagem mais informal; a capacidade de comunicar-se; o emprego particular de 

determinado idioma; o controle emocional ao passar a informação, sem acréscimos ou exageros;  

a escrita sem objetivo de comunicação efetiva; a surpresa de verificar seguidores podendo gerar 

amizade pelas afinidades nos assuntos; a constatação da necessidade de melhoria continua na es-
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crita; a autassistência através da escrita; o auxílio de diversos profissionais; a associação de ideias 

priorizando ganchos com temas mais assistenciais; a possibilidade de aparecimento de neoideias; 

o blog podendo ser o rascunho de futuro livro. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal atuando na escrita pessoal; a vigilância às interferências de conscie-

xes durante o uso da Internet; o contato com as paracompanhias das conscins conectadas virtual-

mente; o contato com as paracompanhias evocadas pelas interações virtuais com pessoas, ideias  

e ambientes; a auto-herança linguística multiexistencial; as repercussões energéticas na publica-

ção de artigo; a força presencial fazendo rapport energético com o internauta; as parapercepções 

de amparadores extrafísicos durante a criação de conteúdo; a energia consciencial (EC) afetando 

o funcionamento de computadores; o entrosamento energético computador-usuário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideia-palavra. 

Principiologia: o princípio da comunicabilidade humana; o princípio da coloquialida-

de; o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas na Internet; o princípio “aprender fa-

zendo”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) explicitado pela escrita. 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência. 

Tecnologia: a técnica da assim-desassim; a técnica da evitação da cultura inútil; a téc-

nica da leitura de blogs em outros idiomas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico da Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenolo-

gia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisí-

vel dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Es-

critores. 

Efeitologia: o efeito do comentário negativo reforçando as relações conflituosas; o efei-

to dos ambientes no comportamento comunicativo das conscins; o efeito enganador da má inter-

pretação da leitura superficial; o efeito esclarecedor do texto assistencial; o efeito halo das co-

municações. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas interrelações comunicativas. 

Ciclologia: o ciclo dialógico emissor-receptor; o ciclo psicossoma-energossoma-soma 

atuando nas respostas emocionais instintivas; o ciclo distorção-mágoa-agressão-ressentimento 

retroalimentando a comunicação doentia; o ciclo patológico do falar sem pensar; o ciclo de vida 

das palavras; o ciclo sadio leitura-reflexão; o ciclo leitura do autor–leitura do leitor. 

Enumerologia: a escolha do blog; a finalidade do blog; a necessidade do blog; a utilida-

de do blog; o conteúdo do blog; a intenção do blog; a repercussão do blog. 

Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio contexto-significado; o binômio 

erudição-assistência; o binômio fatos-versões; o binômio consciência-energia. 

Interaciologia: a interação dos leitores através do comentário; a interação comentário-

resposta; a interação virtual-consciencial. 

Crescendologia: o crescendo monólogo-diálogo; o crescendo reflexão-comunicação-

ação; o crescendo das supercomunicações na vida moderna; o crescendo diário pessoal–blog de 

autexperiências; o crescendo conexão virtual–isolamento social. 

Trinomiologia: o trinômio emissor-mensagem-receptor; o trinômio cultura-comunica-

ção-discernimento. 

Polinomiologia: o polinômio falar–escutar–não compreender–retrucar mantendo a co-

municação distorcida; o polinômio publicação-pensamento-sentimento-energia; o polinômio lei-

tura–associação de ideias–reflexão–escrita. 
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Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o anta-

gonismo reflexão / precipitação antes da postagem virtual. 

Paradoxologia: o paradoxo de os atos comunicarem mais se comparados a mil pala-

vras; o paradoxo da cibersolidão na Era da Hiperconectividade; o paradoxo da aparente priva-

cidade no uso de páginas pessoais na Internet. 

Politicologia: a democracia comunicativa; a infodemocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade. 

Filiologia: a infofilia; a comunicofilia; a neofilia; a computaciofilia; a ciberneticofilia;  

a interaciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a ciberfobia; a criticofobia; a neofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de escrever. 

Mitologia: o mito de todos os blogs serem bons. 

Holotecologia: a pensenoteca; a infoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a cognoteca;  

a comunicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Comunicologia; a Coloquiologia; a Confli-

tologia; a Grafopensenologia; a Informaciologia; a Infopesquisologia; a Interassistenciologia;  

a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intenciono-

logia; a Tecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin instintiva; a conscin anticosmoética; o ser 

interassistencial. 

 

Masculinologia: o blogueiro; o colaborador; o leitor; o revisor; o hater; o técnico; o in-

ternauta; o hiperconectado; o infocomunicólogo; o infopesquisador; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; 

o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o pesquisador. 

 

Femininologia: a blogueira; a colaboradora; a leitora; a revisora; a hater; a técnica; a in-

ternauta; a hiperconectada; a infocomunicóloga; a infopesquisadora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga;  

a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens reeducator; o Ho-

mo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens intellectivus; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens eruditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: blog homeostático = aquele mantendo conteúdo relevante com algum ní-

vel de esclarecimento ou reflexão; blog nosográfico = aquele mantendo informações mentirosas  

e sensacionalistas. 

 

Culturologia: a cultura da vigilância comunicacional contínua; a cultura do bem falar  

e escrever; a cultura da inutilidade; a cultura do entretenimento; os idiotismos culturais da 

mídia. 

 

Popularidade. Alguns blogs se tornaram tão populares e se transformaram em fonte de 

renda, criando a profissão de blogueiro. 
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Plataforma. O blog pode ser criado em plataformas prontas na Internet. Por isso, não  

é necessário ter conhecimentos para o desenvolvimento de algum blog. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 30 exemplos de temas de blogs: 

01. Artesanato. 

02. Beleza. 

03. Cinema.  

04. Conscienciologia. 

05. Culinária. 

06. Curiosidade. 

07. Diário.  

08. Educação. 

09. Empreendimento. 

10. Entretenimento. 

11. Esportes. 

12. Finanças. 

13. Fofoca. 

14. Fotografia. 

15. Games. 

16. Homem.  

17. Horóscopo. 

18. Humor. 

19. Literatura. 

20. Maquiagem. 

21. Maternidade. 

22. Moda. 

23. Mulher. 

24. Música. 

25. Notícias. 

26. Saúde. 

27. Seriados. 

28. Tecnologia. 

29. Variedades. 

30. Viagens. 
 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o blog, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

02.  Cibercompanhia  extrafísica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

03.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Compromisso  midiático  assistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Computador  pessoal:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Desdramatização  da  autexposição  pública:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Distorção  comunicativa:  Comunicologia;  Nosográfico. 

08.  Estigma  virtual:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

09.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Interação  autor-leitor:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 
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13.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Título  provocador:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  BLOG  PODE  SER  VEÍCULO  DE  DIVULGAÇÃO  ASSIS-
TENCIAL,  QUANDO  A  CONSCIN  LÚCIDA  PUBLICA  ACHA-
DOS  PESQUISÍSTICOS,  PRÓPRIOS  OU  ALHEIOS,  CONTRI-
BUINDO  PARA  FUTURAS  ESCRITAS  GESCONOLÓGICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compartilha as escritas de alguma maneira? Ou 

ainda mantém ideias esclarecedoras engavetadas? 

 

J. C. N. 
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B L O Q U E I O    Z E R O  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O bloqueio zero é a condição sadia da conscin lúcida, homem ou mulher, 

sem quaisquer bloqueios bioenergéticos encefálicos nos 2 hemisférios cerebrais, evidenciando es-

tar sem nenhum efeito de autassédio ou heterassédio comprovado pelas energias conscienciais 

(ECs) livres. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra bloquear vem do idioma Francês, bloquer, ―bloquear‖. Surgiu no 

Século XVII. O termo zero provém do mesmo idioma Francês, zéro, ―signo numérico que repre-

senta algum valor nulo‖, conexo ao idioma Italiano, z‟ero, derivado do idioma Latim, zephyrum,  

e este do idioma Árabe, sidr, ―vazio; zero‖. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Desbloqueio energético cerebral. 02.  Desbloqueio encefálico.  

03.  Desbloqueio mentalsomático. 04.  Desbloqueio voliciolínico. 05.  Heterassédio zero. 06.  Au-

todesassédio. 07.  Catarse bioenergética. 08.  Compensação energossomática. 09.  Circulação 

energética livre. 10.  Funcionamento consciencial desimpedido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo bloqueio: 

bloqueada; bloqueado; bloqueador; bloqueadora; bloqueamento; bloqueante; bloquear; desblo-

queado; desbloquear; desbloqueio. 

Neologia. As 4 expressões compostas bloqueio zero, bloqueio zero inversivo, bloqueio 

zero tenepessista e bloqueio zero ofiexista são neologismos técnicos da Autodesassediologia. 

Antonimologia: 01.  Autassédio. 02.  Heterassédio. 03.  Megabloqueio energético cere-

bral. 04.  Anticatarse bioenergética. 05.  Apedeutismo bioenergético. 06.  Ressaca bioenergética. 

07.  Acidente de processo parapsíquico. 08.  Semipossessão interconsciencial. 09.  Possessão in-

terconsciencial. 10.  Macro-PK destrutiva. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético inter-

consciencial; o background parapsíquico; o glamour; o it; o breakthrough bioenergético; o shiel-

ding energético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autodesassediologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Bioenergética; os tecnopensenes; a tecnopense-

nidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade;  

a fluidez autopensênica; o holopensene pessoal desintoxicado. 

 

Fatologia: a vida matemática; a produtividade taquirrítmica. 

 

Parafatologia: o bloqueio zero; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o EV como sendo o megafoco permanente da conscin lúcida; a sinalética energética e parapsíqui-

ca pessoal; as 40 manobras com as ECs; os eventos energossomáticos; a minienergosfera pessoal; 

a Central Extrafísica de Energia (CEE); os bloqueios bioenergéticos superficiais e enraizados; os 

bloqueios chacrais; os bloqueios cronicificados pelas lavagens subcerebrais; os bloqueios gerados 

pelas possessões interconscienciais; os bloqueios provocados por enfermidades, acidentes e trau-

mas intrafísicos; os bloqueios holochacrais coletivos dos grupos de fanáticos com autotravamen-

tos ideológicos; os megabloqueios dos chacras encefálicos; a condição patológica do cascagros-

sismo; o fechadismo consciencial; as descompensações energossomáticas; os travões das ECs 

gravitantes; as doações de ectoplasma; a existência trancada; o macrossoma energossomático; as 

assins despercebidas; a despertez máxima; os desvendamentos dos paraolhos; a eliminação dos 
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acidentes de percursos parapsíquicos; a postura pró-primener; o desembaraço holossomático;  

a circulação energética livre; a autolucidez sem descontinuísmos no estado da vigília contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-energossoma-autovivência;  

o sinergismo entre os veículos do holossoma construindo a megausina consciencial; o sinergismo 

energético onipresente. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade a partir 

das ECs; os princípios da Energossomática; o princípio da evolução ser a qualificação cosmoéti-

ca das próprias ECs; o princípio do poder consciencial das energias conscienciais cosmoéticas; 

o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) dimensionando a capaci-

dade produtiva da usina consciencial. 

Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colé-

gio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da heteroabordagem as-

sistencial 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 malinten-

cionado das ECs; os efeitos dos bloqueios corticais nos adoecimentos e possessões intercons-

cienciais; os efeitos das recins mensuradas através dos desbloqueios conscienciais efetivos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de ex-

trapolações 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. 

Enumerologia: a autafetividade não embotada; a autenergicidade não represada; a au-

tointelectividade não coartada; a autoparaperceptibilidade não fechada; a automundividencialida-

de não congelada; a autexpressividade não cerceada; a autevolutividade não refreada. 

Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–energias conscienciais; o binômio Ex-

perimentologia-Autopesquisologia; o binômio saúde holossomática–capacidade produtiva da usi-

na consciencial; o binômio potência consciencial–autodiscernimento cosmoético; 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 bloqueio 

energético–autassédio. 

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 intera-

ção Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energé-

tica–exteriorização energética; a interação Antissomática–Antienergossomática; a interação sol-

tura energossomática–soltura mentalsomática; a interação sadia desbloqueio cortical–desblo-

queio mnemônico; a interação doentia bloqueio somático–enfermidade somática; a interação 

catarse–desbloqueio energético. 
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Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo evolutivo inexpe-

riência–maturidade energossomática; o crescendo evolutivo desregramento–autodomínio ener-

gossomático; o crescendo evolutivo rigidez–flexibilidade holochacral; o crescendo evolutivo blo-

queios energéticos crônicos–autossustentação de desbloqueios holochacrais; o crescendo evolu-

tivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética universal; o crescendo evolutivo casca-

grossismo energético–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas. 

Trinomiologia: o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio domí-

nio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial; o trinômio vontade forte–

–intenção cosmoética–autorganização prolífica. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador– 

–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio vontade-decisão-delibera-

ção-perseveração. 

Antagonismologia: o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias cons-

cienciais antipáticas; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina 

consciencial; o antagonismo uso cosmoético da usina consciencial / uso inconsequente da usina 

consciencial; o antagonismo uso interassistencial da autopotência / uso interassediador da auto-

potência; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo do incremento das ECs para qualificar a doação energéti-

ca; o paradoxo do domínio de retroenergossomas agilizar o domínio do neoenergossoma. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticracia. 

Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a assistenciofilia; a bibliofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a consciencio-

filia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca; a higienoteca; a pro-

blematicoteca; a energeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Energossomatologia; a Parapercepciolo-

gia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Paracerebrologia; a Conviviologia; a Intracons-

cienciologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bloqueio zero inversivo = a condição sadia da conscin lúcida inversora, 

ainda jovem, rapaz ou moça sem quaisquer bloqueios bioenergéticos encefálicos nos 2 hemisfé-

rios cerebrais; bloqueio zero tenepessista = a condição sadia da conscin lúcida praticante da tene-

pes, homem ou mulher, sem quaisquer bloqueios bioenergéticos encefálicos nos 2 hemisférios ce-

rebrais; bloqueio zero ofiexista = a condição sadia da conscin lúcida ofiexista, homem ou mulher, 

sem quaisquer bloqueios bioenergéticos encefálicos nos 2 hemisférios cerebrais. 

 

Culturologia: a cultura do bem-estar evolutivo; a Paracultura da Energossomatologia. 

 

Tipologia. Sob o enfoque da Analiticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 ti-

pos de bloqueios a serem evitados pela conscin lúcida, homem ou mulher: 

01.  Bloqueio cármico: as imposições de determinismo; bloqueio interprisional. 

02.  Bloqueio chacral: a obstrução e / ou deterioração de chacra; bloqueio biovórtico. 

03.  Bloqueio cranioencefálico: as energias gravitantes patológicas não dissipadas; blo-

queio coronochacral. 

04.  Bloqueio emocional: a irracionalidade afetiva; as carências insaciadas; bloqueio 

instintual. 

05.  Bloqueio energossomático: a descompensação bioenergética. 

06.  Bloqueio físico: o entulhamento de objetos no holopensene pessoal. 

07.  Bloqueio holomnemônico: o restringimento ressomático; bloqueio lucidológico. 

08.  Bloqueio inspirativo: a inibição da criatividade pessoal; bloqueio verponogênico. 

09.  Bloqueio intelectivo: a obnubilação mentalsomática; bloqueio cortical. 

10.  Bloqueio mental: a lavagem subcerebral; bloqueio dogmático. 

11.  Bloqueio mnemônico: o branco mental; bloqueio intracerebral. 

12.  Bloqueio orgânico: a condição antifisiológica; bloqueio anímico. 

13.  Bloqueio parapsíquico: a insensibilidade parapsíquica; bloqueio paracerebral. 

14.  Bloqueio projetivo: o recesso na projetabilidade lúcida (PL). 

15.  Bloqueio sexual: a repressão da afetividade-sexualidade; bloqueio holorgásmico. 

 

Voliciolinologia. Sob a ótica da Autodesassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 categorias de reações positivas das aplicações da voliciolina pessoal, o combustível ener-

gético da consciência, predisponentes para a condição do bloqueio zero das energias encefálicas: 

01.  Acoplamentos: os múltiplos acoplamentos áuricos. 

02.  Arcos: os arcos voltaicos craniochacrais. 

03.  Autofiex: a conquista da oficina extrafísica pessoal. 

04.  Catarse: a catarse bioenergética. 

05.  Dissipação: a dissipação dos bloqueios energéticos. 

06.  Estabilização: a estabilização dos fluxos energéticos. 

07.  Euforizações: as automegaeuforizações. 

08.  Heterencapsulamentos: os heterencapsulamentos conscienciais multifacéticos. 

09.  Heterodesassédio: o heterodesassédio interconsciencial. 

10.  MBE: a mobilização básica das energias conscienciais pessoais. 

11.  Minipeça: a minipeça engrenada ao Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial. 

12.  Tenepes: as práticas diárias da tenepes. 
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Taxologia. Segundo a Intraconscienciologia, eis, por exemplo, 4 condições íntimas ou 

ápices bioenergéticos conquistados, pouco a pouco, pela conscin lúcida, dispostos na ordem natu-

ral de obtenção: 

1.  Automegaeuforização: o ápice da euforin pessoal; a Psicossomatologia. 

2.  Autosserenidade: o ápice da serenidade íntima; a Intraconscienciologia. 

3.  Bloqueio zero: o ápice do desbloqueio energético cerebral permanente; a Paracere-

brologia. 

4.  Autodesperticidade: o ápice da autodesassedialidade; a Conviviologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bloqueio zero, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Aditivo  da  voliciolina:  Voliciologia;  Homeostático. 

03.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Banho  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

12.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Instantaneidade  consciencial:  Instantaneologia;  Homeostático. 

14.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  BLOQUEIO  ZERO  QUANTO  ÀS  ENER-
GIAS  CONSCIENCIAIS,  NOS  2  HEMISFÉRIOS  CEREBRAIS, 
É  CONQUISTA  INEVITÁVEL  PARA  TODAS  AS  CONSCIÊN-

CIAS  NO  DECURSO  CADENCIADO  DA  EVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite viver na condição do bloqueio zero com 

as energias conscienciais? Desde quando? 
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B O C A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A boca é a região do corpo humano constituída pela cavidade bucal, deli-

mitada externamente pelos lábios e internamente pela faringe, responsável pela ingestão de ali-

mentos e emissão de sons. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O termo boca deriva do idioma Latim, bucca, ―boca‖. Surgiu no Século XI. 

Sinonimologia: 1.  Cavidade oral. 2.  Cavidade bucal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 56 cognatos derivados do vocábulo boca: abo-

cadar; abocado; abocador; abocadura; abocamento; abocanhado; abocanhador; abocanha-

mento; abocanhar; aboquejado; aboquejar; aboquejo; bocaça; bocadinho; bocado; bocadura; 

bocagem; bocaina; bocal; bocalvo; bocanhar; bocanheira; bocanho; bocanhudo; bocar; boceja-

do; bocejador; bocejante; bocejar; bocejo; bocuda; bocudo; boquiaberto; boquiabrir; boquiar-

dente; boquicheio; boquifendido; boquilargo; boquisseco; boquissumido; boquitorto; desbocado; 

desbocador; desbocamento; desbocante; desbocar; desbocável; desembocado; desembocador; 

desembocadura; desembocante; desembocar; desembocável; embocadura; embocamento; embo-

car. 

Antonimologia: 1.  Olhos. 2.  Ouvido. 3.  Nariz. 4.  Mão. 

Estrangeirismologia: o check up odontológico periódico; o french kiss. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fisiologia Humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da somática; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os di-

dactopensenes; a didactopensenidade; a linearidade da autopensenização na expressividade oral; 

os grafopensenes verbais; a grafopensenidade oral. 

 

Fatologia: a boca; a boca enquanto órgão responsável pelo início da digestão; a cavidade 

bucal sendo espelho do organismo e auxiliando o diagnóstico de doenças; a boca enquanto  

o órgão humano mais exposto a processos infecciosos e traumáticos; o fato de existirem em torno 

de 1 a 5 bilhões de bactérias em apenas 1 mililitro de saliva; as células sensoriais presentes nas 

papilas gustativas da língua e responsáveis pela identificação do sabor dos alimentos; o paladar;  

a boca enquanto instrumento cognitivo na fase oral do desenvolvimento do indivíduo; a unicidade 

e exclusividade das impressões linguais de cada conscin, similar às impressões digitais; a impor-

tância da visita regular ao dentista, preferencialmente a cada 6 meses; a troca providencial da es-

cova dental após período de resfriado ou gripe, minimizando o risco de nova infecção por meio 

dos germes aderentes às cerdas; os controvertíveis antissépticos bucais; a placa dental na gengiva 

cervical podendo conter população bacteriana de aproximadamente 100 bilhões de microrganis-

mos; as funções estéticas, digestivas e de fonação da arcada dentária humana; a boca sendo órgão 

coadjutor dos intercursos sexuais; o erotismo bucal; a sensualidade labial; o sexo oral; a impulsi-

vidade e o ansiosismo refletidos na verborragia e nos distúrbios alimentares; o papel da boca no 

histrionismo pessoal; o ato de fazer beicinho; o aperto nos lábios; as regras de etiqueta e educação 

social no uso da boca; o insulto verbal substituído pelo ato de mostrar a língua; a estética bucal;  

o envelhecimento acarretando em certas mulheres a perda de volume dos lábios e a retração das 

gengivas; as rugas periorais; a maquilagem labial; os instrumentos musicais de sopro; o cacoete 

bucal; o movimento de torcer o nariz e a boca sem necessidade; os pintores com a boca; a saúde 
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bucal e o estado dos dentes sendo índices de inclusão ou exclusão social; os esforços para a pro-

moção da saúde bucal coletiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicofonia; a co-

nexão mentalsoma-laringochacra na comunicação oral; a ectoplasmia bucal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boca (laringochacra)-mão (palmochacra) nos trabalhos 

assistenciais do esclarecimento; o sinergismo patológico orgia alimentar–vômitos induzidos nos 

quadros de bulimia e anorexia nervosa; o sinergismo entre corpo são e mente sadia; o siner-

gismo processo social–processo biológico na doença bucal; o sinergismo patológico etilismo– 

–tabagismo–câncer bucal. 

Principiologia: o princípio da autocrítica permanente no uso da boca. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética aplicado à Fisiologia Humana; os códi-

gos sociais de conduta. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial. 

Tecnologia: as técnicas ortodônticas; as técnicas odontopediátricas; as técnicas de ree-

ducação de hábitos saudáveis e rotinas úteis; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de 

saber o momento exato de falar e o momento exato de calar; as técnicas profiláticas para a ma-

nutenção da homeostase bucal; as técnicas estéticas de preenchimento labial; as técnicas estéti-

cas de clareamento dental; a técnica da aplicação do índice CPO – dentes cariados, dentes per-

didos, dentes obturados – na avaliação da Epidemiologia da saúde bucal de determinada popula-

ção; as neotécnicas odontológicas relacionadas aos implantes dentários. 

Voluntariologia: o voluntário da docência tarística conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Comunicolo-

gia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Odontólogos; o Colégio Invisível dos Ortodontis-

tas; o Colégio Invisível dos Estomatologistas; o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio In-

visível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Nutri-

cionistas; o Colégio Invisível dos Gastroenterologistas. 

Efeitologia: o efeito patológico do ansiosismo na secura da boca e dos lábios; os efeitos 

perniciosos do monopólio do subcérebro abdominal no uso da boca; os efeitos fisiológicos da 

atuação dos componentes da saliva na deglutição e digestão dos alimentos; os efeitos da movi-

mentação da boca na interpretação cênica pessoal (histrionismo); os efeitos das características 

genéticas pessoais na constituição da cor, largura e formato dos lábios; os efeitos estéticos do 

arco do cupido na fisionomia pessoal; os efeitos antifisiológicos e psicossociais da ausência de 

dentes na boca; o efeito dos aspectos civilizacionais da boca no psiquismo humano; os efeitos 

das deformidades e alterações bucais na autestima e interações sociais. 

Enumerologia: o bocejo; o bafo; a baba; o assobio; a cuspida; o riso; a gargalhada.  

A mamadura; o gole; a garfada; a colherada; a mordida; a lambida; o gargarejo. O sorriso aberto; 

o sorriso dissimulado; o sorriso torto; o sorriso amarelo; o meio sorriso; o sorriso contagiante;  

o sorriso sedutor. O selinho; o beijo; a beijoca; o beijo de tia; o beijo de donzela; o beijo na boca; 

o beijo de língua. 

Binomiologia: o binômio dentes limpos–hálito puro; o binômio garganta-boca; o binô-

mio saúde física–vida intelectual vigorosa; o binômio Higiene Consciencial–Higiene Bucal; o bi-

nômio bocejo-autodesassédio; o binômio funcional copo-canudo; o binômio neonatal chupeta- 

-mamadeira; o binômio boca-bucalidade; o binômio boca-facialidade; o binômio estresse-bruxis-

mo; o binômio músculo orbicular bucal–expressões faciais. 
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Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação retilinearidade pensênica– 

–coerência verbal; a interação olhos-boca; a interação nariz-boca; a interação sorriso–força 

presencial. 

Crescendologia: o crescendo lábios trêmulos–voz embargada–choro inevitável; o cres-

cendo dentição decídua–dentição mista–dentição permanente; o crescendo sorriso-riso-garga-

lhada. 

Trinomiologia: o trinômio impulsividade-fala-remorso; o trinômio paraprofilático fio 

dental–dentifrício–escova de dente; o trinômio batom–gloss–protetor labial; o trinômio evolutivo 

comedimento-parcimônia-frugalidade aplicado às manifestações orais; o trinômio patológico er-

ro-engano-omissão no emprego da boca; o trinômio língua-dentes-saliva; o trinômio antifisioló-

gico fumante-obeso-etilista. 

Polinomiologia: o polinômio neonatal mamadura-baba-eructação-golfada; o polinômio 

gastrossômico mordida-mastigação-deglutição-digestão; o polinômio comunicacional fala-pales-

tra-conferência-discurso; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio laringochacra-cardiochacra-umbilicochacra-sexochacra. 

Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia Humana / Estética antifisiológica; o anta-

gonismo uso consciente do soma / uso inconsequente do soma; o antagonismo androssoma / gi-

nossoma; o antagonismo boca aberta / boca fechada; o antagonismo sorriso revigorador / sor-

riso estarrecedor; o antagonismo boca esclarecedora / boca intoxicadora; o antagonismo falar 

da boca para o ouvido / colocar a boca no trombone; o antagonismo lábios finos / lábios car-

nudos. 

Paradoxologia: o paradoxo de determinados artifícios de beleza serem danosos à saúde 

bucal. 

Politicologia: as políticas públicas de saúde bucal. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana e Subumana. 

Filiologia: a verbofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a fobia de ir ao dentista. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosimo; a síndrome do apetite excessivo; a síndrome 

da hiperfagia noturna. 

Maniologia: a mania de falar; a mania de comer (hiperfagia); a mania de roer as unhas 

(onicofagia); a mania de chupar o dedo; a mania de morder os lábios; a mania de morder o lápis; 

a mania de lamber os lábios; a mania de sorrir; a mania de cuspir; a mania de assobiar. 

Mitologia: os mitos da saúde da boca e dos dentes; o mito de escovar os dentes poder 

gastá-los. 

Holotecologia: a somatoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a fono-

teca; a eloquencioteca; a coloquioteca; a dietoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Anatomia Humana; a Odonto-

logia; a Estomatologia; a Ortodontia; a Periodontia; a Fisiologia Humana; a Paraprofilaxiologia;  

a Oratória; a Comunicologia; a Sexologia; a Esteticologia; a Fonoaudiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o estomatologista; o dentista; o ortodontista;  
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o gastroenterologista; o cirurgião bucal; o cirurgião-dentista; o periodontista; o odontopediatra;  

o cirurgião bucomaxilofacial; o personagem de peças publicitárias Bond boca, ―inimigo dos vi-

lões da boca‖. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a estomatologista; a dentista; a ortodontista;  

a gastroenterologista; a cirurgiã bucal; a cirurgiã-dentista; a periodontista; a odontopediatra;  

a cirurgiã bucomaxilofacial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sa-

piens interlocutor; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens vocalis; o Homo sapiens convi-

vens; o Homo sapiens colloquialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: boca feminina = as características específicas da boca e dos lábios do 

ginossoma; boca masculina = as características específicas da boca e dos lábios do androssoma. 

 

Culturologia: a cultura da higiene bucal. 

 

Enfermidades. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, enumeradas na ordem alfa-

bética, 15 doenças e / ou alterações somáticas envolvendo o universo da boca: 

01.  Câncer bucal. Tumor maligno capaz de acometer os lábios, parte interna da boca,  

orofaringe, amígdalas e / ou glândulas salivares. Os tumores geralmente aparecem sob a forma de 

feridas na boca ou nos lábios, de difícil cicatrização. As principais causas são o tabagismo, as be-

bidas alcoólicas, a exposição dos lábios à radiação solar e a infecção pelo vírus do papiloma  

humano (HPV) transmitido pelo sexo oral. 

02.  Candidíase (sapinho). Doença causada por fungos e manifestada pela formação de 

manchas brancas e avermelhadas na cavidade bucal ou feridas no canto da boca. 

03.  Cárie dentária. Doença caracterizada pela destruição dos tecidos duros dos dentes  

a partir de produtos ácidos bacterianos. 

04.  Disfunção da Articulação Temporomandibular (ATM). São as alterações patoló-

gicas articulares e musculares refletidas na face e no pescoço, podendo gerar estalo nas articu-

lações, zumbidos e dores no ouvido, cansaço no rosto ao mastigar, dificuldade de abrir a boca, 

dores de cabeça, na região do pescoço, nuca e costas. 

05.  Estomatite aftosa (afta). As pequenas lesões ulceradas, múltiplas ou solitárias, aco-

metendo a mucosa bucal. 

06.  Fenda Labial e / ou Palatina. Má formação congênita dos lábios e / ou palato. 

07.  Gengivite e Periodontite. Inflamação da gengiva desencandeada, em geral, pelo 

acúmulo de placa bacteriana em função da má higiene dos dentes. Por meio dos abcessos bucais, 

as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e aderir aos depósitos de gordura nos vasos do 

coração, provocando inflamação no revestimento e válvulas cardíacas (endocardite bacteriana). 

08.  Granuloma Gravídico. Inflamação da gengiva de mulheres grávidas, em função da 

ação dos hormônios femininos presentes na fase da gestação. 

09.  Halitose. A exalação de odores desagradáveis pela cavidade bucal através da res-

piração, causado por disfunção orgânica do sistema digestivo ou simplesmente decorrente de al-

gum desequilíbrio das condições fisiológicas. 
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10.  Herpes labial. Doença infectocontagiosa causada pelo vírus herpes simplex do tipo 

I (HSV). 

11.  Mononucleose (doença do beijo). Doença causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV)  

e transmitida principalmente pelo beijo. Depois do período de incubação de 30 a 45 dias, o vírus 

tende a permancer para sempre no organismo. Não há tratamento específico, somente de suporte. 

12.  Mucocele. Lesão em forma de bolha, localizada geralmente no lábio inferior, cuja 

causa principal é o entupimento das glândulas salivares. 

13.  Oclusopatia. São as alterações dentárias, esqueléticas e neuromusculares decorren-

tes de problemas oclusais relacionados às posições dentárias e de base óssea. 

14.  Síndrome da Ardência Bucal (SAB). Alteração da sensibilidade da mucosa bucal, 

caracterizada por ardência, dor ou sensação de coceira. As causas são desconhecidas. 

15.  Xerostomia (boca seca). Diminuição da produção de saliva das glândulas salivares, 

ressecando a boca, dificultando a fala e diminuindo os anticorpos com ações antibacterianas e an-

timicrobianas na saliva. 

 

Antissomatologia. A boca é o órgão básico para a nutrição humana, e portanto, da ma-

nutenção da vida da conscin na dimensão intrafísica. No entanto, o antidiscernimento e a desprio-

rização evolutiva são capazes de transformar a boca em dispositivo ou meio para manifestações 

antissomáticas, ocasionando inclusive, em certas situações, a dessoma prematura da conscin. 

 

Subcerebrologia. No âmbito da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, 7 posturas antis-

somáticas evitáveis relacionadas à boca, denotando a supremacia perniciosa do subcérebro abdo-

minal, enumeradas na ordem alfabética: 

1.  Alcoolismo: as bebidas alcoólicas em geral. 

2.  Automedicação: o consumo de medicamentos sem prescrição médica. 

3.  Campeonatos: o campeonato de cuspe a distância; o campeonato de comida; o cam-

peonato de bebida. 

4.  Compulsão alimentar: o monopólio do gastrossoma; a epidemia da obesidade. 

5.  Homicídio / Suicídio: o tiro na boca; a ingestão de veneno. 

6.  Idiotismos culturais: as argolas labiais; os piercings labiais e linguais; os discos la-

biais. 

7.  Tabagismo: o cigarro; o charuto; o cachimbo. 

 

Conscienciometrologia. A boca é relevante instrumento conscienciométrico, ao expres-

sar o estado emocional e o nível de autodesassedialidade da conscin. Eis, para efeito de análise  

e estudo, 8 tipos de emoções humanas refletidas em expressões faciais envolvendo a boca, enu-

merados na ordem alfabética: 

1.  Aborrecimento. Há contração intensa dos cantos da boca indicando tédio ou contra-

riedade. 

2.  Cólera. Há constante tensão em torno da boca, combinado ao movimento de apro-

ximação das sobrancelhas, indicando raiva. 

3.  Depressão. Os cantos dos lábios tendem a cair, denotando tristeza e amargura. 

4.  Felicidade. Os lábios se elevam para trás e para cima, expressando o bem-estar  

e a alegria no sorriso aberto e franco. 

5.  Nojo. O lábio superior se ergue, empurrando as bochecas na mesma direção; o lábio 

inferior se contrai para fora. 

6.  Receio. A mordida nos lábios recorrente exprimindo apreensão e ansiosismo. 

7.  Soberba. Os lábios costumam contrair-se, com ligeira elevação de específico lado, 

em sinal de desdém. 

8.  Surpresa. O maxilar relaxa, deixando a boca entreaberta; os olhos se arregalam. 

 

Humano. Da boca nascem expressões genuinamente humanas: o sorriso, o riso e a gar-

galhada. 
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Sorriso. Segundo a Interassistenciologia, o sorriso franco facilita o acolhimento da 

conscin assistida, criando clima de empatia e intercompreensão entre assistente e assistido. 

Pacificação. Conforme a Desassediologia, o sorriso sincero pacifica, auxiliando a desar-

mar o holopensene agressivo de ambientes e conscins beligerantes. 

Risada. A risada genuína tem características peculiares passíveis de serem detectadas 

pela conscin observadora. O riso verdadeiro contrai os músculos orbiculares em torno dos olhos, 

formando pequenas rugas laterais (pés de galinha), além de apresentar ritmo próprio e cadenciado 

para nascer, sustentar-se e esmorecer. Já o falso riso costuma surgir e desaparecer abruptamente. 

 

Coloquialismo. Considerando a Comunicologia, eis enumeradas na ordem alfabética, 

100 expressões ou ditos populares atinentes à boca: 

01. À boca da noite. 
02. À boca miúda (discrição; acobertamento). 

03. À boca pequena (discrição; acobertamento). 

04. Adoçar a boca (adulação; lisonja). 

05. Amarrar a boca do sapo (feitiçaria). 

06. Andar de boca em boca (fofoca). 

07. Arrefecer o céu da boca (Dessomatologia). 

08. Bater boca (Conflitologia). 

09. Boca da calça (catacrese). 

10. Boca da garrafa (catacrese). 

11. Boca da mata (cidade). 

12. Boca danada (maledicência). 

13. Boca da serra (desfiladeiro). 

14. Boca de anjo (Precogniciologia). 

15. Boca de biquara. 
16. Boca de cano (negócio; pechincha). 

17. Boca de cena (Teatrologia). 

18. Boca de favas (má articulação das palavras). 

19. Boca de fumo (Toxicologia). 

20. Boca de gás (catacrese). 

21. Boca de jornal (fofoca; bisbilhotice). 

22. Boca de lacaio (zelotipia). 

23. Boca de lobo (Urbanismo). 

24. Boca de moela (edentulismo). 

25. Boca de muito riso, cabeça de pouco siso (Holomaturologia). 

26. Boca de praga (Precogniciologia). 

27. Boca de sapo (Fisiologia). 

28. Boca de sertão (cidade antecedendo região não desbravada). 

29. Boca de sino. 
30. Boca de siri (discrição). 

31. Boca de túmulo (discrição). 

32. Boca de urna (Politicologia). 

33. Boca do caixa. 

34. Boca do estômago. 

35. Boca do forno. 
36. Boca do inferno (maledicência). 

37. Boca do lixo (ambiente degradado). 

38. Boca fechada não entra mosca (Paraprofilaxia; acobertamento). 

39. Boca livre (oportunismo). 

40. Boca maldita. 
41. Boca mole (fofoca; bisbilhotice). 

42. Boca nervosa (Gastrossomatologia). 
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43. Boca podre (halitose). 

44. Boca que fala não mastiga. 

45. Boca rica (oportunismo). 

46. Boca santa (Precogniciologia). 

47. Boca solta (Verborragia). 

48. Boca suja (obscenidade; bocagem; palavrão). 

49. Boca torta (Trafarologia). 

50. Bom de boca (Gastrossomatologia). 

51. Cair de boca (vantagem; proveito). 

52. Cair na boca do povo (difamação). 

53. Calar a boca (Comunicologia; censura). 

54. Cala-te boca. 

55. Certo como boca de bode (exato; irrepreensível). 

56. Céu da boca (palato). 

57. Cortina de boca (Cenografia). 

58. Custar os dentes da boca (precificação). 

59. Dar água na boca (apetência). 

60. De boca (verbal). 

61. De boca aberta (surpreendência). 

62. Deusa das cem bocas (notoriedade). 

63. Dizer palavras vindas à boca (irreflexão). 

64. Do prato à boca, perde-se a sopa. 

65. Estar com a boca cheia d’água. 

66. Estar com o coração na boca (ansiosismo). 

67. Estourar a boca do balão (extrapolacionismo). 

68. Falar da boca para fora (Antiverbaciologia). 

69. Falar de boca cheia (Verbaciologia; autestima). 

70. Falar mais além da boca (Verborragia). 

71. Falar pela boca de alguém (Assediologia). 

72. Fazer boca (apetência). 

73. Fazer caras e bocas (Histrionologia). 

74. Fazer uma boquinha (oportunismo). 

75. Ficar de boca aberta (surpreendência). 

76. Ficar de boca fechada (discrição; omissão). 

77. Mais uma boca a ser alimentada (prole). 

78. Meia boca (incompletismo). 

79. Mentir com quantos dentes tem na boca (Corrupciologia). 

80. Munição de boca (alimento; refeição). 

81. Não ser osso para andar em boca de cachorro (dignidade; autorrespeito). 

82. O peixe morre pela boca (impulsividade). 

83. Pagar à boca do cofre. 

84. Pela mesma boca. 
85. Pôr a alma pela boca (ansiosismo). 

86. Pôr palavras na boca de alguém. 

87. Promessa de boca. 
88. Provisão de boca (alimento; refeição). 

89. Quando a boca cala, o corpo fala (somatização). 

90. Quem não tem boca grande, come saúde (Homeostática). 

91. Quem tem boca, vai a Roma (Comunicologia). 

92. Respiração boca a boca (Tecnologia). 

93. Ruim de boca (Gastrossomatologia). 

94. Ser pego com a boca na botija (surpreendência; flagrante). 

95. Tapar a boca. 
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96. Ter boa boca (Gastrossomatologia). 

97. Ter os olhos maiores que a boca (ganância). 

98. Ter sete bocas para sustentar (prole). 

99. Tirar a palavra da boca de alguém. 

100. Virar a boca para lá (Antievocaciologia; Paraprofilaxiologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a boca, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

09.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

11.  Pescoço:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

SABER  USAR  A  BOCA  EVOLUTIVAMENTE,  NAS  DIVERSAS  

CONJUNÇÕES  DA  VIDA  HUMANA,  DEMONSTRA  O  NÍVEL  

DE  INTELIGÊNCIA  E  EQUILÍBRIO  CONSCIENCIAL  CONQUIS-
TADO  PELA  CONSCIN  NESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a boca enquanto instrumento evolu-

tivo? Sabe empregá-la de modo produtivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ferreira, Maria; Roncalli, Angelo; & Lima, Kenio; Org.; Saúde Bucal Coletiva: Conhecer para Atuar; 

300 p.; 19 caps.; 11 enus.; 77 ilus.; 11 tabs.; 10 notas; 761 refs.; 26 x 18 cm; br.; Editora da UFRN; Natal, RN; 2004; 

páginas 29 a 31, 103, 104, 119, 120, 137, 138 e 149. 

 

M. I. T. 
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B O E M I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A boemia é a doença social manifestada pela conscin com estilo de vida ir-

responsável, desregrado, hedonista, excessivo, desviante, socioso, ectópico e patológico, caracte-

rizado pelo hábito de frequentar rodas de bar e zonas boêmias, em geral sustentado pelo alcoolis-

mo, a promiscuidade e o uso de drogas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra boemia provém do idioma Francês bohème ou bohême, ―habitan-

te da Boêmia‖, e por extensão, ―cigano; membro de tribos errantes originárias da Boêmia‖, e tam-

bém, ―vagabundo; indivíduo levando vida desregrada; vida alegre e despreocupada‖. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Balada. 02.  Baderna. 03.  Noitada. 04.  Patuscada. 05.  Vadiagem. 

06.  Estroinice. 07.  Sociosidade. 08.  Esbórnia. 09.  Farra. 10.  Pândega. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniboemia e megaboemia são neologismos técnicos da Pa-

rapatologia. 

Antonimologia: 01.  Responsabilidade evolutiva. 02.  Altruísmo lúcido. 03.  Vida frugal. 

04.  Vida regrada. 05.  Autorganização. 06.  Autadministração. 07.  Autodiscernimento. 08.  So-

briedade. 09.  Moderação. 10.  Ponderação. 

Estrangeirismologia: o jet set; a high society; a night; o night club; o pub; o under-

ground; o workaholism; a happy hour. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da falta de discerni-

mento quanto aos instintos gregários. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao famoso centro boêmio, a cidade de 

Las Vegas, Nevada, EUA: – What happens in Vegas, stays in Vegas. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irresponsabilidade; os egopensenes; a egopen-

senidade; os desvios pensênicos diuturnos; a falta de retilinearidade pensênica; o mimetismo 

pensênico; o holopensene pessoal hermético refratário à amparabilidade; a pressão holopensênica 

das consciexes carentes; os batopensenes; a batopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopen-

senidade. 

 

Fatologia: a boemia; a falta de reflexão; a fuga de si próprio; o loc externo; o autassédio; 

a autocorrupção; a manipulação; a ausência do megafoco; o egocentrismo; a falta de prioridade 

evolutiva; a preguiça mental; o excesso do social; os acobertamentos de todos os tipos; os panos 

quentes; o romantismo acobertador da carência afetiva cronicificada; a música boêmia; as noites 

alcoolizadas e promíscuas do CEO bem sucedido, lacunado afetivamente; o desviacionismo;  

o boavidismo; a vaidade; a arrogância; a cegueira e a surdez dos olhos e ouvidos acordados; a fi-

cação; a promiscuidade; o swing de casais; as boobs; as zonas boêmias; as DSTs; o vírus HIV;  

o sedentarismo; a indústria baratrosférica do tabagismo; o hábito de fumar; o infarto agudo do 

miocárdio; o câncer de pulmão; o Instituto Nacional do Câncer (INCA); as clínicas de desintoxi-

cação; a vida de bar em bar; as esticadas; as festas rave; o barulho proveniente das baladas; a le-

niência da polícia militar diante da baderna sonora de festas boêmias; o ecstasy; a cocaína; o al-

coolismo; a negação do alcoolismo; a banalização dos maus hábitos; a indústria baratrosférica da 

cachaça; o mosto, as leveduras e a pinga; o estado de ressaca; a destruição irreversível dos 

neurônios; as recaídas; a destruição familiar; o acobertamento da dor do fracasso; a decadência de 

si próprio; a esteatose hepática; a cirrose; o câncer de fígado; os rachas; as duas piores armas:  

o revólver e o carro; a falta de noção prática de saúde ao sentar-se à mesa do restaurante; a inter-
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prisão grupocármica; a crise existencial; o vazio existencial; a falta da Higiene Consciencial;  

o basta; a inteligência contextual; a reciclagem existencial; a guinada para melhor; a mudança de 

paradigma; a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o autodesassédio; o sono 

fisiológico; a autorganização; o domínio dos próprios desejos ectópicos; o loc interno; a vontade 

inquebrantável de mudar para melhor; a vontade siderúrgica de autossuperar-se; a mudança de 

patamar evolutivo. 

 

Parafatologia: o heterassédio de consciexes assediadoras próprias do alcoolismo, da 

promiscuidade e do uso de drogas; a ruptura com as consciexes enfermas; a projeção vexaminosa; 

a Projecioterapia; o bloqueio coronochacral; as existências trancadas; o embotamento do parapsi-

quismo; a Cosmoética Destrutiva; a falta do estado vibracional (EV). 

 

III.  Detalhismo 
 

Principiologia: o princípio ordenador das manifestações autopensênicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica do lava-a-jato holochacral; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral. 

Laboratoriologia: o laboratório do estado vibracional; o laboratório da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Enumerologia: a doença social; a parapatologia intensa; a codependência ociosa; a sub-

cerebralidade ativa; a antilucidez consciencial; o desperdício da vida humana; a grupalidade 

boêmia. 

Binomiologia: o binômio boemia-incompletismo; o binômio zona de conforto–interpri-

são egocármica; o binômio workaholism-alcoholism. 

Crescendologia: o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–au-

tossuperação; o crescendo fantasia-desejo-bioquímica. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio homicida motocicleta- 

-drogas-boemia. 

Antagonismologia: o antagonismo desejo / racionalidade. 

Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei seca; a lei do silêncio. 

Fobiologia: a neofobia; a biofobia; a tanatofobia; a decidofobia; a projeciofobia; a auto-

criticofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Holotecologia: a sexoteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a infantoteca; a idiotismo-

teca; a toxicoteca; a nosoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autodesassediologia; a Desviologia; a Autenga-

nologia; a Autopesquisologia; a Cogniciologia; a Fisiologia; a Somatologia; a Gastrossomatologia; 

a Lógica; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

social; a conscin-esponja. 

 

Masculinologia: o alcoólatra; o drogadito; o tabagista; o escritor boêmio; o artista boê-

mio; o barman; o político boêmio; o executivo boêmio; o notívago patológico; o guia cego; o ca-

fetão; o prostituto; o íncubo; o musicista boêmio; o baladeiro de plantão; o pré-serenão vulgar;  

o retomador de tarefa; o inversor; o reciclante; o amparador extrafísico de função. 
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Femininologia: a alcoólatra; a drogadita; a tabagista; a escritora boêmia; a artista boê-

mia; a barwoman; a política boêmia; a executiva boêmia; a notívaga patológica; a guia cega; a ca-

fetina; a prostituta; o súcubo; a musicista boêmia; a baladeira de plantão; a pré-serenona vulgar;  

a retomadora de tarefa; a inversora; a reciclante; a amparadora extrafísica de função. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bohaemus; o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens 

autocorruptus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens prostitutus; o Homo sapiens frustra-

tus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens sugestiona-

bilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens antissomaticus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: miniboemia = a esporádica, com autoculpa reveladora da crise existen-

cial, do pedido de ajuda; megaboemia = a constante, crônica e sem saída óbvia, a não ser a doença 

ou o acidente. 

 

Culturologia: a cultura do boteco; a cultura curiosa do boteco-teco; a cultura boêmia; 

a cultura dos cafés; a cultura dos excessos; a cultura executiva do whiskinho relax; a cultura cor-

porativa da happy hour na sexta-feira; a cultura boêmia da saideira de sempre; a cultura adoles-

cente da bebida da moda. 

 

Prioridade. A boemia é doença-modismo entre jovens, artistas, políticos e pseudointe-

lectuais. A happy hour é convite para o alcoolismo, cabendo à consciência usar o discernimento 

para melhor se posicionar perante o social necessário, sem álcool, obviamente. 

Superficialidade. A superficialidade é marca registrada das rodas de boemia, materia-

lizadas no boteco, o bar do boêmio. As propagandas de bebidas alcoólicas estimulam o boêmio  

a frequentar tais locais, fixando o desejo na bioquímica cerebral e servindo de abrigo às conscie-

xes baratrosféricas carentes. 

Geopoliticologia. A cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina, Brasil, capital da 

Oktoberfest, torna-se, no mês de outubro, a boemiolândia brasileira. 

Promiscuidade. A promiscuidade compõe o roll da pensenidade do megaboêmio, sofre-

dor da pusilanimidade quanto ao autoconhecimento, neofobia quanto à consciencialidade e auto-

corrupção em relação à vida responsável a 2, com o duplista ou a duplista evolutiva. 

 

CTI. A cultura boêmia em muitos casos facilita à consciência chegar mais rápido  

a 5 condições patológicas, comuns em Centros de Terapia Intensiva (CTI), em geral o último es-

tágio antes da dessoma, aqui dispostas na ordem lógica: 

1.  Obesidade: os petiscos. 

2.  Hipertensão: o álcool. 

3.  Diabetes: a obesidade; o sedentarismo. 

4.  Infarto agudo do miocárdio: a obesidade; o sedentarismo; o diabetes; o tabagismo. 

5.  Trauma: os acidentes (politrauma); a Perfuração por Armas de Fogo (PAF) ou ar-

mas brancas. 

 

Drogas. Além do álcool, também outras drogas geram milhares de vítimas. O fracasso 

do combate aos narcotraficantes, das campanhas antidrogas e da assistência a dependentes quími-

cos são teses exauridas pela incompetência e relegadas a segundo plano diante do argumento 

nacional da legalização das drogas, defendido em debate no mês de fevereiro de 2009 no Rio de 

Janeiro por intelectuais e ex-presidentes. Le chiffon rouge. 

 

Apologia. A apologia do boteco e da boemia presente em vários trechos do livro Os 

Malabaristas da Vida, do filósofo Fídias Teles, representa o avesso da tarefa do esclarecimento 
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(tares). Eis, na ordem alfabética, 3 citações exemplificadoras, seguidas do posicionamento mais 

voltado à holomaturidade da consciência: 

1.  Autodiscernimento: – ―O caminho do excesso conduz ao palácio da sabedoria‖  

(p. 53). O excesso em geral é lesivo à consciência. A filosofia chinesa já se pauta há mais de 

2.500 anos no caminho do meio. 

2.  Hiperacuidade: – ―São inúmeras as nossas músicas que, inclusive, atestam a impor-

tância da boemia, ao menos como inspiração criadora‖ (p. 49). A medicina, por exemplo, jamais 

poderia contar com o álcool como inspiração criadora. Os grandes insights em momentos crí-

ticos da programação existencial ocorrem a partir da hiperacuidade, da reflexão e do bem-estar ín-

timo, frutos do esforço pessoal, obviamente bem distantes da boemia. 

3.  Proéxis: – ―A dança propicia o êxtase... e a bebida aí, exerce seu papel não funda-

mental à qualidade artística da dança, mas de sensação existencial‖ (p. 79). A desenvoltura emo-

cional é alcançada pelo autenfrentamento franco de base mentalsomática, sem fugas, sendo a fuga 

alcoólica a pior delas. O sentido da existência está nas cláusulas da programação existencial (pro-

éxis) e não, obviamente, na capacidade de se soltar para dançar. 

 

Eufemismos. Eis, na ordem lógica, 12 eufemismos expostos pela realidade dos fatos,  

a fim de colocar os pingos nos is da cultura boêmia: 

01.  Massagem: a casa de massagem; a sauna; o disfarce da prostituição. 

02.  Pular a cerca: a destruição da família; a promiscuidade. 

03.  Só um cigarrinho: as 4.700 substâncias tóxicas inaladas através do fumo. 

04.  Bala: a bala de menta para dissimular o hálito do vício. 

05.  Só de vez em quando: a autocorrupção do vício ignorado. 

06.  Só uma cervejinha: a perda de reflexos ao dirigir alcoolizado. 

07.  Vinho faz bem ao coração: o benefício para as coronárias está nos polifenois do su-

co de uva, ausentes no álcool. 

08.  O álcool estimula a criatividade: a falácia de beber para se desreprimir e melhorar  

a criatividade é o passaporte para a fuga de si próprio. 

09.  Bebo, mas quem paga minhas contas sou eu: a justificativa financeira hipócrita. 

10.  Deixa a vida me levar: a falta de discernimento, a preguiça mental, a decidofobia  

e a pusilanimidade podem receber este rótulo, vendido por artistas em músicas e baladas teens, 

compondo o background ou o cenário da cultura boêmia. 

11.  Alegria: os hospitais lotados na quarta-feira de cinzas após a alegria do carnaval. 

12.  Motociclismo: o grande número de mortes devido à associação da boemia com  

a pseudoaura de liberdade do motociclismo. 

 

Autolucidez. A autolucidez permite a compreensão das consequências da vida boêmia, 

estimula a recin e a evitação da melin e da melex. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a boemia, indicados para expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

07.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 
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09.  Tabagismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  BOEMIA  ALICIA  MILHÕES  DE  CONSCINS  INCAUTAS, 
SEM  DISCERNIMENTO,  E  PROMOVE  O  DESPERDÍCIO 

DE  VIDAS  HUMANAS  POR  IMPRODUTIVIDADE  OU  DES-
SOMA  LENTA  E  GRADUAL,  ÀS  VEZES  PREMATURA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os desvios proexológicos pro-

movidos pela pensenidade boêmia? Já conseguiu ajudar de fato alguém a deixar este estilo de 

vida? 
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3.  Teles, Fídias; Os Malabaristas da Vida, Um Estudo Antropológico da Boemia; 398 p.; 20 caps.; 12 ilus.; 

Comunicarte; Recife, PE; 1989; páginas 49, 53, 79 e 133. 
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B O L S Ã O    HO L O P E N S Ê N I C O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bolsão holopensênico é o conjunto de pensamentos, sentimentos e ener-

gias, refletindo o padrão de consciencialidade, hígido ou patológico, circunscrito a determinado 

grupo de consciências, intra e / ou extrafísicas, vinculadas, temporariamente, por afinidade de ca-

ráter, tendências, ideologia, objetivos, interesses, intenções, ou tipo de monoideismo, peculiar 

a algum aspecto da realidade ou pararrealidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra bolsa procede do idioma Latim Tardio, bursa, ―bolsa; receptá- 

culo; mercado de bens e moedas‖, e esta do idioma Grego, búrsa, ―pele curtida; couro; odre para 

vinho‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hó-

los, ―total; completo; inteiro‖. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, ―pensar; 

cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar‖. Surgiu igualmente no Século 

XIII. O vocábulo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Fran-

cês, sentiment, ―sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; 

fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso‖. Apa-

receu no Século XIV. A palavra energia procede do idioma Francês, énergie, derivada do idioma 

Latim, energia, e esta do idioma Grego, enérgeia, ―força em ação‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ilha holopensênica. 2.  Holosfera grupal específica. 3.  Egrégora co-

letiva própria. 4.  Atmosfera pensênica peculiar. 5.  Categoria de ambiente holopensênico.  

6.  Conjunto de holopensenes afins. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 26 cognatos derivados do vocábulo bolsa: abol-

sada; abolsado; abolsar; bolsada; bolsado; bolsão; bolsar; bolsaria; bolseira; bolseiro; bolsis-

ta; bolso; desembolsada; desembolsado; desembolsar; desembolso; embolsada; embolsado; em-

bolsar; embolso; minibolsa; parabolsão; reembolsada; reembolsado; reembolsar; reembolso. 

Neologia. As 3 expressões compostas bolsão holopensênico, bolsão holopensênico con-

servantista e bolsão holopensênico vanguardista são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene pessoal. 2.  Dimener. 3.  Atmosfera terrestre. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o rapport interconsciencial; os campi da coexis-

tência; a glasnost evolutiva; a expertise assistencial; o momento preciso para o influxo evolutivo 

da consciência, demarcado pelo ad nauseam quanto às próprias imaturidades. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos efeitos da autopensenização. 

Coloquialismo: o mundo das ideias; o mundo da arte; o mundo do crime; o dizer quem 

foi rei nunca perde a majestade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o bolsão holopensênico; os holopensenes pessoais agregados ou consoli-

dados; o holopensene pessoal do intermissivista; o holopensene grupal cosmoético; o holopensene 

interassistencial; a atmosfera pensênica predispondo aos links conscienciais; a adaptabilidade 

pensênica às abordagens interconscienciais; a autopensenização cosmoética; os benignopensenes; 

a benignopensenidade; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais; o materpensene 

atrator de assistidos e assistentes da Cognópolis; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopen-

senes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; o holopensene propício à atuação interassistencial; o oásis de homeostasia no holo-

pensene planetário da Era da Reurbex. 
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Fatologia: o cenário mental, emocional e energético; as manifestações intrafísicas evi-

denciando a origem pensênica multiexistencial; os indicadores do público-alvo assistencial; a ar-

quitetura de relacionamentos interpessoais; a engenharia consciencial; os encontros de destino; os 

acertos grupocármicos; o campo de coexistência; o gabarito assistencial; o atacadismo assistenci-

al; o autorresgate pela grupalidade; o limite interassistencial; o sentimento de autoculpa; a prática 

espúria da terceirização assistencial; a megameta evolutiva; o calculismo cosmoético; o destemor 

cosmoético; a ousadia evolutiva; a coragem consciencial; a decisão sábia; o neopatamar evoluti-

vo; a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do esclarecimento (tares). 

 

Parafatologia: a autoprofilaxia energética através da vivência do estado vibracional 

(EV); a convivialidade extrafísica evidenciando os afins; as energias conscienciais (ECs) pesso-

ais; a convivência na semipossessão interconsciencial; as interprisões grupocármicas, multiexis-

tenciais e plurisseculares; as pararressocializações; as reurbanizações intrafísicas refletindo as 

reurbanizações extrafísicas; os extrapolacionismos parapsíquicos; os vínculos paragenéticos pro-

piciando interassistência de alcance pluriexistencial; o parafato de toda comunidade extrafísica se 

situar também na dimener, compondo o bolsão interdimensional, específico, de energias consci-

enciais grupais, inserido entre a dimensão humana e a extrafísica imediata; a teia multidimensio-

nal; a prática do tenepessismo; a instalação da ofiex; a vivência da desperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bolsões holopensênicos–acertos grupocármicos; o siner-

gismo bolsões holopensênicos–pluriexistencialidade; o sinergismo bolsão holopensênico–públi-

co-alvo assistencial. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da restaura-

ção grupocármica; o princípio de causa e efeito; o princípio da atração dos afins; o princípio do 

heteroperdoamento-autoimperdoamento; o princípio cosmoético “entre males, o menor”; o prin-

cípio de o menos doente assistir o mais doente. 

Codigologia: o código grupal de Ética aplicado nas empresas organizadas; o código 

grupal de Cosmoética (CGC) aplicado na CCCI. 

Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a teoria da grupalidade; a teoria da evolução em 

grupo. 

Tecnologia: a técnica da interassistência vivenciada; a técnica do Universalismo aplica-

da à convivialidade; a técnica da grupalidade; a técnica do calculismo cosmoético; as técnicas 

profiláticas de auto e heterencapsulamento; a técnica de “furar a bolha energética” da pressão 

holopensênica; a técnica do autencantoamento cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Paradireitolo-

gia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da du-

pla evolutiva; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; as interrelações huma-

nas estabelecidas no laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Co-

légio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito de atração entre consciências com holopensenes afins; o efeito evi-

denciando a causa subjacente; o efeito como indicativo meritocrático; o efeito das escolhas pes-

soais; o efeito das escolhas grupais; o efeito da irresistibilidade evolutiva; o efeito da efetividade 

assistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela libertação de interprisões grupocármi-

cas; as neossinapses enquanto fontes de higienização autopensênica; as neossinapses enquanto 

catalisadoras de recins. 
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo as-

sim-desassim; o ciclo análise-síntese; o ciclo ensino-aprendizagem; o ciclo recin-recéxis; o ciclo 

algoz-vítima; o ciclo intrafísico-extrafísico. 

Enumerologia: os bolsões holopensênicos unindo os desafetos; os bolsões holopensêni-

cos oportunizando a interassistência; os bolsões holopensênicos alavancando as recins; os bolsões 

holopensênicos evidenciando especialidades conscienciológicas; os bolsões holopensênicos mos-

trando as realidades intraconscienciais; os bolsões holopensênicos enquanto retrospectivas holobi-

ográficas; os bolsões holopensênicos estimulando as verpons pessoais. 

Binomiologia: o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio dar-receber; o binô-

mio ser-estar; o binômio remédio mortífero–remédio curativo; o binômio seriexialidade–inalie-

nabilidade holobiográfica; o binômio tentavia-erro–tentavia-acerto; o binômio responsabilidade 

interassistencial–exemplarismo pessoal. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação conscins-consciexes; a inte-

ração amparador-amparando; a interação amparador do assistente–amparador do assistido;  

a interação vítima-algoz; a interação isca lúcida–consciex obnubilada; a interação pensenosfera-

-energosfera; a interação intencionalidade-holopensenidade. 

Crescendologia: o crescendo maturidade consciencial–livre arbítrio; o crescendo evo-

lutivo determinismo–livre arbítrio; o crescendo vontade-determinação; o crescendo intenção- 

-ponderação-decisão-consecução; o crescendo interassistência-tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio microcosmo-sociocosmo-macrocosmo; o trinômio ampara-

dor-assistente-assistido; o trinômio assediador-algoz-vítima; o trinônio reconciliação-perdão-li-

bertação; o trinômio passado-presente-futuro. 

Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o poli-

nômio apatia-antipatia-simpatia-empatia. 

Antagonismologia: o antagonismo devedor / credor; o antagonismo pensar eletronoti-

camente / pensar multidimensionalmente; o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo 

autoconflitividade / heteroconflitividade; o antagonismo isca inconsciente / isca lúcida. 

Paradoxologia: o paradoxo de a perda poder representar ganho e o ganho poder acar-

retar perda. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a democracia pura aplicada. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a conviviofilia; a xenofilia; a intrafisicofilia; a extrafisicofilia; a sociofilia;  

a parassociofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a sociofobia; a grupofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome do infantilismo; a síndrome de Gabriela; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a mania de tirar o ―corpo fora‖; a mania do ―disso não brinco mais‖;  

a mania de desistência; a mania de fofocar; a mania de reclamar; a mania de superioridade;  

a mania de inferioridade. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria; o mito do herói. 

Holotecologia: a socioteca; a gregarioteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a dogmatico-

teca; a historioteca; a culturoteca; a teatroteca; a convivioteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia;  

a Maxiproexologia; a Interprisiologia; a Sociologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Serie-

xologia; a Liberologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência baratrosférica; a consréu; a consener; a vítima; a pseudovíti-

ma; a vítima não cavada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o algoz; o reciclante existencial; o inversor existencial; o conscienciô-

metra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o pré-serenão; o autoimperdoador; o líder assisten-

cial; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a algoz; a reciclante existencial; a inversora existencial; a cons-

cienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a pré-serenona; a autoimperdoadora; a líder 

assistencial; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo 

sapiens gregarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens 

omissus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bolsão holopensênico conservantista = o conjunto de pensenes retrógra-

dos perpetuando a fossilização evolutiva entre consciências tradicionalistas, antiuniversalistas ou 

neofóbicas; bolsão holopensênico vanguardista = o conjunto de pensenes inovadores de cons-

ciências neofílicas, universalistas e congruentes com o fluxo evolutivo assistencial. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da amizade raríssima;  

a cultura do continuum assistencial; a cultura da intervenção cosmoética. 

 

Comunex. Pela Evoluciologia, há inúmeros tipos de comunexes, desde as baratrosféricas 

até as mais avançadas. O Cosmos é campo vasto e ainda pouco explorado para a compreensibili-

dade humana, daí a relevância de ampliar a paraperceptibilidade, condição sine qua non para 

acessá-las com lucidez. 

 

Tipologia. Segundo a Paradidaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 ti-

pos de bolsões holopensênicos: 

01.  Bolsão das carolas. 

02.  Bolsão das dondocas. 

03.  Bolsão das lésbicas. 

04.  Bolsão dos algozes. 

05.  Bolsão dos alunos. 

06.  Bolsão dos aristocratas. 

07.  Bolsão dos artistas. 

08.  Bolsão dos belicistas. 

09.  Bolsão dos benfeitores. 

10.  Bolsão dos bilionários. 

11.  Bolsão dos boas-vidas. 

12.  Bolsão dos carnavalescos. 

13.  Bolsão dos cientistas. 

14.  Bolsão dos ciganos. 

15.  Bolsão dos clérigos. 

16.  Bolsão dos colecionadores. 

17.  Bolsão dos comerciantes. 

18.  Bolsão dos consumistas. 

19.  Bolsão dos criadores. 

20.  Bolsão dos curandeiros. 
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21.  Bolsão dos despertos. 

22.  Bolsão dos desportistas. 

23.  Bolsão dos diplomatas. 

24.  Bolsão dos empreendedores. 

25.  Bolsão dos empregados. 

26.  Bolsão dos endividados. 

27.  Bolsão dos eruditos. 

28.  Bolsão dos escritores. 

29.  Bolsão dos estudantes. 

30.  Bolsão dos eunucos. 

31.  Bolsão dos evoluciólogos. 

32.  Bolsão dos exilados. 

33.  Bolsão dos fanáticos. 

34.  Bolsão dos favelados. 

35.  Bolsão dos feirantes. 

36.  Bolsão dos filósofos. 

37.  Bolsão dos fofoqueiros. 

38.  Bolsão dos gerentes. 

39.  Bolsão dos gestores. 

40.  Bolsão dos guerreiros. 

41.  Bolsão dos homens-bomba. 

42.  Bolsão dos homossexuais. 

43.  Bolsão dos idólatras. 

44.  Bolsão dos informatas. 

45.  Bolsão dos inquisidores. 

46.  Bolsão dos internautas. 

47.  Bolsão dos jogadores. 

48.  Bolsão dos jornalistas. 

49.  Bolsão dos juízes. 

50.  Bolsão dos larges. 

51.  Bolsão dos lavradores. 

52.  Bolsão dos lobistas. 

53.  Bolsão dos lúcidos. 

54.  Bolsão dos magnatas. 

55.  Bolsão dos magoados. 

56.  Bolsão dos maníacos. 

57.  Bolsão dos manipuladores. 

58.  Bolsão dos mecenas. 

59.  Bolsão dos médicos. 

60.  Bolsão dos médiuns. 

61.  Bolsão dos militares. 

62.  Bolsão dos miseráveis. 

63.  Bolsão dos miserês. 

64.  Bolsão dos místicos. 

65.  Bolsão dos motoristas. 

66.  Bolsão dos neoverponólogos. 

67.  Bolsão dos nômades. 

68.  Bolsão dos omissos. 

69.  Bolsão dos oportunistas. 

70.  Bolsão dos opressores. 

71.  Bolsão dos patrões. 

72.  Bolsão dos pedintes. 

73.  Bolsão dos pedófilos. 
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74.  Bolsão dos pesquisadores. 

75.  Bolsão dos pichadores. 

76.  Bolsão dos pobres. 

77.  Bolsão dos poderosos. 

78.  Bolsão dos políticos. 

79.  Bolsão dos presidiários. 

80.  Bolsão dos professores. 

81.  Bolsão dos psicopatas. 

82.  Bolsão dos rebeldes. 

83.  Bolsão dos religiosos. 

84.  Bolsão dos ressentidos. 

85.  Bolsão dos revolucionários. 

86.  Bolsão dos ricos. 

87.  Bolsão dos sábios. 

88.  Bolsão dos saudosistas. 

89.  Bolsão dos Serenões. 

90.  Bolsão dos sexólatras. 

91.  Bolsão dos snipers. 

92.  Bolsão dos submissos. 

93.  Bolsão dos terroristas. 

94.  Bolsão dos toxicômanos. 

95.  Bolsão dos tradutores. 

96.  Bolsão dos traficantes. 

97.  Bolsão dos travestis. 

98.  Bolsão dos turismólogos. 

99.  Bolsão dos vendedores. 

100.  Bolsão dos vitimizados. 

 

Campo. Sob a análise da Energossomatologia, a rigor, os bolsões holopensênicos são 

constituídos pelos campos energéticos grupais, de conscins e consciexes. 

 

Interassistenciologia. Pelo viés da Cosmoeticologia, o autempenho na identificação dos 

bolsões holopensênicos doentios relacionados à conscin autopesquisadora deverá manter o princí-

pio diretor da assistência às conscins e consciexes patológicas envolvidas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bolsão holopensênico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 
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13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  ASSISTÊNCIA  LIBERTÁRIA  AO  BOLSÃO  HOLOPENSÊNI-
CO  INFLUENTE  SOBRE  A  CONSCIN  INICIA  PELA  ADMIS-

SÃO  DO  PARAFATO  E  CULMINA  NO  ACERTO  GRUPOCÁR-
MICO  GERADOR  DA  MUDANÇA  DE  PATAMAR  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) quanto aos bolsões holopensêni-

cos aos quais está atrelado(a) no atual estágio evolutivo? Qual autesforço despende para assis- 

ti-los? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Amém. Título Original: Amen. País: Alemanha. Data: 2002. Duração: 132 min. Gênero: Drama. Idade 

(censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês. Direção: Constantin Costa-Gavras. 

Elenco: Ulrich Mühe; Ulrich Tukur; Michel Duchaussoy; Mathieu Kassovitz; Sebastian Koch; Marcel Iures; Ion Ca-
ramitru; Friedrich von Thun; Hanns Zischler; Pavel Bartos; Erich Hallhuber; Angus MacInnes; Burkhard Heyl; Antje 

Schmidt; & Bernd Fischerauer. Produção: Andrei Boncea; & Claude Berri. Roteiro: Costa-Gravas; & Jean-Claude 

Grumberg. Fotografia: Patrick Blossier. Música: Armand Amar. Distribuidora: Casablanca Filmes. Outros dados: 

Com base na peça de 1963 de Rolf Hochhuth, The Deputy, a Christian Tragedy. Sinopse: Durante a Segunda Guerra 

Mundial, químico e oficial alemão cria produto para tornar mais eficiente a limpeza de tanques. A invenção acaba sendo 

usada pelo nazismo para matar judeus nos campos de concentração. Horrorizado, Gerstein (Ulrich Tukur) procura ajuda 
de jovem jesuíta, Ricardo (Mathieu Kassovitz). Decide ir até o Vaticano pedir ao Papa Pio XII (Marcel Iures) para fazer 

denúncia contra esses crimes, para tentar parar o genocídio dos judeus. O filme mostra a indiferença e omissão de todos 

mesmo sabendo do acontecido. 
2.  O Paraíso, Agora! Título Original: Paradise Now. País: Palestina. Data: 2005. Duração: 90 min. Gêne-

ro: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Árabe; & Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Dire-

ção: Hany Abu-Assad. Elenco: Ali Suliman; Amer Hlehel; Hiam Abbass; Kais Nashef; Lubna Azabal; Ashraf Barhom; 

Mohammad Bustami; Olivier Meidinger; Nour Abd El-Hadi; Amjad Al-Imlah; Dina Titi; Yosef Abo Dheir; & Hana 

Sha'alan. Produção: Bero Beyer. Roteiro: Bero Beyer; Hany Abu-Assad; & Pierre Hodgson. Fotografia: Antoine 
Héberlé. Música: Jina Sumedi. Distribuidora: Europa Filmes. Sinopse: Amigos de infância, os palestinos Khaled (Ali 

Suliman) e Said (Kais Nashef) são recrutados para realizar atentado suicida em Tel Aviv. São levados à fronteira com 
bombas presas ao corpo. A operação não ocorre como o planejado e acabam apartando-se. Separados, Khaled e Said têm 

de enfrentar o destino e as próprias convicções. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

gina 26. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 32 e 503 
a 505. 

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 139, 211  

e 568. 

 

M. I. C. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

5127 

B O M - C A R Á T E R  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bom-caráter é a pessoa, homem ou mulher, de temperamento afável, de 

boa índole, benigna, evolutivamente cosmoética, evidenciando convivialidade exemplar e com 

força presencial enriquecedora. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bom deriva do idioma Latim, bonus, ―bom; com as necessárias 

qualidades; conveniente; apto; útil; rico; opulento; excelente; delicado; hábil; virtuoso; corajoso; 

valoroso; denodado; formoso‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo caráter procede também do 

idioma Latim, character, ―caráter‖, e este do idioma Grego, kharakter, ―sinal gravado; sinal dis-

tintivo; marca; traço específico do rosto; natureza particular de alguém; marca de estilo; cunho‖. 

Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Personalidade cosmoética. 02.  Personalidade integral. 03.  Persona-

lidade ortocentrada. 04.  Personalidade autocoerente. 05.  Conscin autêntica. 06.  Conscin mega-

traforista. 07.  Conscin criteriosa. 08.  Pessoa digna. 09.  Pessoa incorrupta. 10.  Caráter formado; 

caráter magnânimo; caráter probo; caráter sadio. 

Neologia. As duas expressões bom-caráter feminino e bom-caráter masculino são neolo-

gismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 01.  Mau-caráter. 02.  Má índole; pessoa amoral. 03.  Pessoa corruptora. 

04.  Personalidade indigna. 05.  Personalidade antediluviana. 06.  Personalidade difícil. 07.  Per-

sonalidade fanática. 08.  Personalidade psicopática (P. P.). 09.  Personalidade cínica. 10.  Caráter 

capcioso; caráter deformado; caráter maligno. 

Estrangeirismologia: a strength of mind; o strong profile; o Conviviarium; a good will 

sem pieguismos; a straightforwardness; a consciencial correctness em contraposição à political 

correctness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade cosmoética evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade humana; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a au-

topensenização retilínea; o holopensene benévolo. 

 

Fatologia: o bom-caráter; o caráter da personalidade; o caráter íntegro; a formação do 

caráter pessoal; o caráter imarcescível; o caráter adamantino; a probidade do caráter; a grandeza 

de ânimo; as qualidades morais pessoais; a maturidade da personalidade; a autodefinição cons-

ciencial pelo bom-caratismo; as intenções boas e claras; as convicções corretas e sólidas; as atitu-

des firmes e coerentes; o brio cosmoético; o bom feitio moral; o exercício continuado de virtudes; 

a disposição habitual para o bem; a sensibilidade social depurada; o rigor no cumprimento dos de-

veres; o compromisso com a palavra dada; a propensão natural para compreender; a aptidão para 

o acerto; o bom domínio de si; o caráter irrepreensível mantido em qualquer situação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a leitura parapsicosférica revelando o verdadeiro caráter da cons-

ciência sob análise. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autoconstrução intransferível 

do próprio bom-caráter; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a autoconsciência quanto ao dever interconsciencial do bom-caratismo im-

plantando a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) maduro. 

Teoriologia: a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria das interpri-

sões grupocármicas alertando sobre as consequências da corrupção do próprio caráter. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas 

autoconscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntário interassistencial no trabalho certo, no lugar certo, na ho-

ra certa e com as pessoas certas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Pensenó-

logos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos sadios da maturidade das experiências pessoais; os efeitos da 

boa educação no revigoramento do bom-caráter inato; os efeitos das boas companhias na conso-

lidação do bom-caráter; os efeitos da base paragenética cosmoética na incorrupção do caráter 

perante a mesologia adversa. 

Ciclologia: o ciclo infância–adolescência–meia-idade–maturidade humana; o ciclo boa 

sementeira–boa colheita; o ciclo virtuoso. 

Binomiologia: o binômio maturidade biológica–sabedoria; o binômio hábitos saudá-

veis–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação honradez-honestidade; a interação 

autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo década após década; o crescendo autonomia- 

-megafraternidade; o crescendo tacon-tares; o crescendo Ética Humana–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade; o trinômio boa personalidade–bom tem-

peramento–bom-caráter. 

Polinomiologia: o polinômio integridade-generosidade-solidariedade-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo personalidade madura / personalidade imatura;  

o antagonismo bom-caratismo / ingenuidade; o antagonismo essência / aparência; o antagonis-

mo caráter / reputação; o antagonismo ação sábia / reação impulsiva; o antagonismo palavras 

edificadoras / palavras intoxicadoras; o antagonismo autorresponsabilização existencial / auto-

vitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe. 

Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio do esforço próprio; a lei do maior 

esforço aplicada à lapidação do próprio caráter. 

Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomato-

teca; a cognoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Perfilologia; a Elencologia; a Conviviolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Exemplologia; a Intrafisicologia; a Intencionologia; a Evoluciologia;  

a Automagnanimologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin benfazeja; a conscin digna de crédito; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens formator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

cognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens orthopense-

nisator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens polyma-

thicus; o Homo sapiens bonus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bom-caráter feminino = o temperamento ou índole da mulher íntegra; 

bom-caráter masculino = o temperamento ou índole do homem íntegro. 

 

Culturologia: a cultura da probidade; a cultura da Evoluciologia Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bom-caráter, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

02.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Modelo  contíguo:  Autevoluciologia;  Neutro. 

10.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  humana:  Sociologia;  Neutro. 
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13.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  BOM-CARÁTER  É  O  APANÁGIO  DAS  

CONSCIÊNCIAS  ABERTAS  À  EVOLUÇÃO,  INTERMISSIVIS-
TAS,  MAXIPROEXISTAS,  TENEPESSISTAS,  OFIEXISTAS,  
SERES  DESPERTOS  E  COMPLETISTAS  EXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Como analisa você, leitor ou leitora, a condição do bom-caratismo? Tal 

assunto cai bem para você, de modo tranquilo no universo da autavaliação conscienciometroló-

gica? 
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B O M    H U M O R    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bom humor interassistencial é o estado consciencial de equilíbrio mani-

festo pelo ânimo vigoroso, disposição e temperamento positivo da consciência, intra ou extrafísi-

ca, capaz de compreender e expressar, de maneira descontraída e cosmoética, a autopercepção dos 

fatos ou parafatos de modo a influenciar na desdramatização, pacificação e entendimento nas in-

terações. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bom deriva do idioma Latim, bonus, ―bom; com as necessárias 

qualidades; conveniente; apto; útil; rico; opulento; excelente; delicado; hábil; virtuoso; corajoso; 

valoroso; denodado; formoso‖. Surgiu no Século XIII. O termo humor provém também do idioma 

Latim, humor, ―líquido; fluido; serosidade do corpo; linfa‖. Apareceu no Século XIII. O prefixo 

inter procede do mesmo idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo 

assistência deriva igualmente do idioma Latim, assistentia, ―ajuda; socorro‖, e este de assistens 

ou adisistens, particípio presente de assistere ou adsistere, ―estar ou conservar-se de pé junto  

a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar  

à porta de alguém‖. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Bom humor sadio. 2.  Bom humor qualificado. 3.  Bom humor evo-

lutivo. 4.  Disposição assistencial. 5.  Temperamento descontraído sadio. 6.  Têmpera equilibrada.  

Neologia. As 3 expressões composta bom humor interassistencial, bom humor interas-

sistencial inconsciente e bom humor interassistencial consciente são neologismos técnicos da In-

terassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Humor antievolutivo. 02.  Humor anticosmoético. 03.  Humor des-

qualificado. 04.  Mau humor. 05.  Humor maldoso. 06.  Ironia. 07.  Sarcasmo. 08.  Humor negro. 

09.  Humor preconceituoso.10.  Euforia. 

Estrangeirismologia: o goodmood; o happyday; o to be always pleased; o link interas-

sistencial a partir do bom humor; o rapport assistencial; o love is in the air. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Humor: in-

dicador autoconscienciométrico. Sorriso: técnica assistencial. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares indicativas do bom humor interassisten-

cial: o ato de fazer do limão limonada; o ato de perder o amigo, porém não perder a piada. 

Citaciologia. Eis 3 citações ilustrando o tema: – ―O bom senso anda, mas o humor 

dança‖ (Willian James, 1842–1910). ―O humor incomoda o poder e toda forma de autoritarismo‖. 

―O humor é a ginástica da inteligência‖ (Victor Mirshawka, 1941–).  

Proverbiologia: – É melhor ver o lado bom de todas as coisas.  

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Bom humor. Bom humor: superioridade humana”. “A tarefa do esclarecimento 

(tares) não exclui o bom humor‖. 

2.  “Humor. O bom humor pode ser a primeira manifestação de interassistencialidade‖. 

―Contra a irritação, o único remédio eficaz é o bom humor‖.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do bom humor; o holopensene da desdramatiza-

ção; o holopensene pessoal da alegria; o holopensene irresistível da pessoa bem-humorada; o ho-

lopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da pacificação; o holopensene pessoal 
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da convivialidade sadia; a leveza dos holopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene 

pessoal da Cosmoética. 

 

Fatologia: o bom humor interassistencial; a capacidade de enxergar o melhor de tudo  

e todos; o predomínio da racionalidade sobre a emocionalidade; o posicionamento firme quando 

necessário; o momento oportuno e a dosagem certa na utilização do bom humor social; as amiza-

des raríssimas consolidadas pela aptidão mentalsomática; o ato de saber brincar sem perder a seri-

edade; a essência do têmpera pessoal; o prazer constante pela oportunidade evolutiva mesmo di-

ante das dificuldades; a animação pessoal contagiando o ambiente de trabalho; o trabalho rotinei-

ro, monótono e enfadonho realizado com alegria; as evidências de as pessoas bem-humoradas al-

cançarem mais facilmente sucesso profissional; as autossuperações encaradas com bom humor; as 

conquistas evolutivas gerando satisfação íntima; a comunicação desassediadora; a comunicação 

não verbal; a comunicação não violenta; a elaboração do bom humor inteligente; a possibilidade 

de pessoa bem-humorada fazer mais conexões cerebrais; os exercícios físicos estimulando a pro-

dução da serotonina; o poder da boa índole; a escrita leve e bem-humorada; a docência conscien-

ciológica; o irreverência como recurso didático; os ganchos didáticos bem-humorados; o histrio-

nismo pedagógico; a facilidade de aprendizagem nos ambientes não repressivos; o convívio diário 

harmonioso da dupla evolutiva (DE); a diferença de humor nas diferentes culturas, idiomas, paí-

ses e grupos étnicos; a repressão das sociedades tradicionais; os transtornos de humor prejudican-

do as relações íntimas; o relógio do humor para cada hora do dia; as patologias do humor; a labili-

dade emocional e parapsíquica; a primeira reação descortinando o temperamento; as alterações de 

humor como diagnóstico na autoconscienciometria; a preocupação excessiva com a opinião 

alheia; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a rabugice assediadora; a carranca; a piada anti-

assistencial às custas do trafar alheio; a máscara do bom humor; o bom ânimo como facilitador do 

pensamento crítico e da criatividade sadia; o humor crítico cosmoético delatando as incoerências 

sociais; a rebeldia cosmoética; a postura íntima de não pedir mais para si; o saudável fortaleci-

mento dos vínculos evolutivos; o bom humor facilitando as reconciliações grupocármicas. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o bom humor interas-

sistencial na extrafisicalidade; a parapsicosfera pacificadora; a prática da tenepes contribuindo pa-

ra o bom humor diário; as parapercepções bem-humoradas úteis na identificação assistencial;  

a paraidentificação do bom ânimo dos amparadores; o temperamento descontraído atraindo cons-

ciências extrafísicas no mesmo padrão; o bom humor promovendo blindagem natural às intrusões 

conscienciais patológicas; a ressoma de consciência com têmpera equilibrada colaborando com as 

reciclagens do grupocarma; o diagnóstico energético da intencionalidade do bom humor assisten-

cial; o autodesassédio; o heterodesassédio; a megaeuforização; a euforex; a sinalética energética 

parapsíquica pessoal; a assim; a desassim; o bom humor assistencial na atuação com a equipex da 

pararreurbanização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bom humor–acolhimento; o sinergismo empatia-assis-

tencialidade; o sinergismo motivação–bom humor–produtividade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da empatia evolutiva; o princípio da imperturbabilidade ante o caos externo;  

o princípio de pensar antes de falar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o bom humor interas-

sistencial. 

Tecnologia: a técnica do clow; a técnica do histrionismo; a técnica do estado vibracio-

nal na manutenção do bom humor pessoal; a técnica do bom humor didático; a técnica do polia-

nismo terapêutico. 
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Voluntariologia: o bom humor enquanto elemento desassediador no voluntariado cons-

cienciológico; o acolhimento bem-humorado dos voluntários nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o reencontro do grupo evolutivo no voluntariado conscienciológico gerando satisfação 

grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desperto-

logia; o Colégio Invisível da Discernimentologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;  

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito contagiante do bom humor; o efeito da tenepes no estado de humor 

do praticante; o efeito revigorante do bom humor interassistencial da dupla evolutiva gerando 

primener. 

Neossinapsologia: a probabilidade de os ambientes bem-humorados favorecerem a am-

pliação das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo bom humor pessoal–rapport grupal–assistência policármica. 

Enumerologia: o feedback sincero com bom humor; a impactoterapia com bom humor;  

a acareação cosmoética com bom humor; as crises de crescimento com bom humor; o stress posi-

tivo com bom humor; as mediações de conflitos com bom humor; as resoluções grupocármicas 

com bom humor. 

Binomiologia: o binômio flexibilidade mental–inteligência contextual; o binômio tempe-

ramento-humor; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação repressão-depressão; a interação autestima–bom humor;  

a interação humor homeostático–desperticidade; a interação bom humor–cognição. 

Trinomiologia: o trinômio bom humor–interassistencialidade–desassédio; o trinômio 

automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autorganização-equilíbrio-pacificação. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa–lucidez–pacificação íntima–bom humor;  

o polinômio lucidez-cosmoética-interassistência-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo alegria  

/ tristeza; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo introversão / extroversão; o an-

tagonismo alegria / depressão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a seriedade evolutiva promover o estado de bom humor 

qualificado; o paradoxo de a comédia e a tragédia possuírem a mesma fonte de humor; o parado-

xo histrionismo-desdramatização. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a paradiplomacia; a meritocracia; a assisten-

ciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na qualificação do bom humor. 

Filiologia: a logicofilia; a mentalsomatofilia; a lucidofilia; a discernimentofilia; a inte-

rassistenciofilia; a autopesquisofilia; a harmoniofilia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; o emprego do pseudobom humor na síndro-

me da dominação; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome do bonzinho. 

Maniologia: a mania de querer ser o engraçadinho para chamar a atenção do grupo;  

a egomania. 

Mitologia: o mito do palhaço feliz; o mito do vale tudo para fazer rir. 

Holotecologia: a consciencioteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; 

a convivioteca; a socioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Lucidologia; a Auto-

discernimentologia; a Holomaturologia; a Temperamentologia; a Conviviologia; a Autopesquiso-

logia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin bem-humorada; a conscin otimista; a conscin acolhedora; a cons-

cin histriônica; a conscin trafor; a conscin anticonflituosa; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; o grupo de teatro Antropofocus; os Doutores da Alegria; o grupo Xô Dodói. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o amparador intrafísico; o consci-

enciômetra; o consciencioterapeuta; o completista; o atacadista consciencial; o conviviólogo;  

o duplista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o verbetólogo; o voluntário; o humorista; o ator; o comediante; o palhaço. 

 

Femininologia: intermissivista; a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a completista; a atacadista consciencial; a convivióloga; a du-

plista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a verbetóloga; a voluntária; a humorista; a atriz; a comediante; a palhaça. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens eu-

phoricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paci-

ficus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bom humor interassistencial inconsciente = o expresso na disposição es-

pontânea, involuntária e descontraída para aliviar tensões momentâneas ou para fazer desassédio 

a pessoas e / ou ambientes; bom humor interassistencial consciente = o expresso na disposição 

técnica, voluntária e desenvolta para realizar rapport favorável com os assistidos capaz de promo-

ver a interação multidimensional assistencial necessária.  

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Cosmoética. 

 

Tipologia. O humor pode ser categorizado, em 3 tipos, listados a seguir em ordem alfa-

bética: 

1.  Antievolutivo: humor hostil; humor irônico; humor preconceituoso; humor debocha-

do; humor ácido; humor racista; humor antiético; humor homofóbico; humor sarcástico. 

2.  Evolutivo: humor altruísta; humor cosmoético; humor acolhedor; humor empático; 

humor fraterno; humor mentalsomático; humor benigno; humor assistencial. 

3.  Neutro: humor social; humor crítico; humor infantil; humor teatral. 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 20 atributos característicos da conscin mantenedo-

ra de holopensene com bom humor interassistencial:  

01.  Acolhimento: a empatia; a compreensão; a benevolência; a orientação; o encaminha-

mento. 

02.  Alegria: o sorriso sincero; a satisfação íntima; a felicidade genuína; o bem-estar con-

tínuo. 

03.  Autenticidade: a autexposição sincera; a honestidade; a espontaneidade; a irreve-

rência. 

04.  Autocontrole: o autodomínio energético; a estabilidade íntima; a iscagem lúcida. 

05.  Autocrítica: o senso crítico; a autopesquisa constante; o bom senso; o bom tom. 

06.  Cosmoética: o autodiscernimento; a maturidade evolutiva; o CPC. 

07.  Desdramatização: a capacidade de se divertir com os próprios erros; a tranquilidade 

frente às fatalidades e perdas. 
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08.  Desassedialidade: o auto e heterodesassédio; a desperticidade. 

09.  Equilíbrio holossomático: a boa saúde física; a disposição energética; a estabilidade 

emocional; a racionalidade; a inteligência evolutiva (IE). 

10.  Exemplarismo: a autocoerência pessoal; a teática. 

11.  Flexibilidade: a autorreestruturação pensênica; o jogo de cintura; a surpresa; o im-

previsto. 

12.  Força presencial: a aglutinação evolutiva; a leveza existencial; a irresistibilidade;  

a fisionomia serena. 

13.  Gratidão: o sentimento de retribuição; o reconhecimento dos aportes; a afetividade 

sadia. 

14.  Interassistencialidade: a empatia; o fraternismo; a cooperação; as concessões cos-

moéticas. 

15.  Lucidez: a autocognição evolutiva; o autodiscernimento; a cosmovisão; os extrapola-

cionismos parapsíquicos; os resultado assistenciais multidimensionais. 

16.  Ortopensenidade: a Higiene Consciencial; a retilinearidade pensênica; a homeostase 

consciencial. 

17.  Otimismo: a visão traforista; a resiliência; a persistência evolutiva. 

18.  Proatividade evolutiva: o epicentrismo consciencial; o autesforço evolutivo; o dina-

mismo; a produtividade evolutiva. 

19.  Serenidade: a pacificação íntima; a tranquilidade. 

20.  Ternura: a docilidade; a cordialidade; o carinho; a amabilidade. 

 

Teste. De acordo com a Autocriticologia, eis 12 questões básicas para reflexões iniciais  

e / ou autavaliação íntima quanto ao bom humor interassistencial pessoal a partir de trafores úteis, 

listados em ordem alfabética:  

01.  Autestima. Os diálogos íntimos reforçam os autotrafores ou ampliam a autoimagem 

distorcida da intraconsciencialidade?  

02.  Autocontrole. A pacificação íntima pessoal é constante ou o desequilibrio alheio 

desestabiliza você? 

03.  Autodisciplina. As tarefas diárias são realizadas com ânimo e motivação ou são 

consideradas fardo cotidiano? 

04.  Desassédio. As interações diuturnas são favorecidas pelo bom humor pessoal ou 

predomina mau humor diante do inesperado? 

05.  Desdramatização. A postura pessoal desdramatizada melhora as interações cotidia-

nas ou existe mágoas e ressentimentos ante os fatos ou injunções? 

06.  Empatia. Encara toda consciência com fraternidade e compreensão evolutiva ou se 

alia aos assediadores mantenedores das interprisões grupocármicas? 

07.  Flexibilidade. Consegue abir mão da grande ideia pessoal para o melhor de todos 

ou ainda impõe opiniões escravizantes? 

08.  Otimismo. O primeiro pensamento do dia é carregado de otimismo e ânimo diante 

das atividades diárias ou possui algum nível de queixume e reclamação íntima? 

09.  Positividade. Os pensamentos positivos predominam ante a difícil decisão ou ainda 

se permite patopensenes? 

10.  Proatividade. A proatividade define os resultados evolutivos ou a procrastinação 

impera nas metas pessoais? 

11.  Resiliência. As adversidades são encaradas ao modo de autossuperações evolutivas 

ou se vitimiza ante os tombos existenciais?  

12.  Trafores. Os traços-força pessoais são utilizados conscientemente para alavancar  

a interassistência ou a prevalece a postura débil de esperar pelos outros?  

 

Banalização. O mercado econômico do humor, a exemplo da mídia televisiva, lucra às 

custas da inferiorização, do preconceito, das inconveniências, do sarcasmo e da anticosmoeticida-

de. Reforça, cada vez mais, a indiferença e o sofrimento alheio banalizando o respeito ao próxi-
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mo, aproveita as realidades dolorosas e impacta diretamente na educação dessa geração, cada vez 

mais alienada quanto à realidade assistencial, multidimensional.  

Humor evolutivo. O bom humor interassistencial é elaborado a partir do mentalsoma  

e fundamentado na Cosmoética. A maturidade evolutiva permite a qualificação do humor através 

do domínio das emoções e dos instintos egoicos da conscin. A consciência assistencial lúcida 

compreende a condição de minipeça no maximecanismo, respeita o livre arbítrio dos assistidos  

e foca nos resultados assistenciais avaliando com lucidez, o melhor para todos.  

Originalidade. O senso de humor pode ser utilizado como técnica evolutiva para com-

preensão dos fatos e parafatos de maneira mais ampla, descontraída e original permitindo resolu-

ções de conflitos mais criativas e possibilidades antes não percebidas. 

Intermissivista. É desafio do intermissivista desenvolver a escrita conscienciológica 

com leveza e bom humor diante dos assuntos complexos da consciência e ainda assim levar o lei-

tor à reflexão profunda. A escrita bem-humorada possibilita a aglutinação das conscins assistidas  

e a ampliação do esclarecimento policármico. 

Desdramatização. Rir de si mesmo sem autopunição é a capacidade de desdramatizar as 

próprias inseguranças melhorando a autoconfiança. 

Paragenética. Algumas consciências são mais bem-humoradas se comparadas a outras. 

Vale considerar a hipótese de as pessoas dotadas de bom humor natural, terem adquirido essa ha-

bilidade em vidas pregressas. Se a característica do bom humor for vincada na paragenética pes-

soal será elemento facilitador de autopesquisa retrocognitiva no reconhecimento de personalidade 

consecutiva. 

Evoluciologia. O bom humor é atributo essencial no desenvolvimento evolutivo para 

todas as consciências. Em tese, não existe Serenão mal-humorado. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxia, eis por exemplo, listados em ordem 

decrescente de sutilezas dos veículos de manifestação da consciência, alguns procedimentos úteis 

e inteligentes para o desenvolvimento do bom humor interassistencial: 

1.  Soma: os exercícios físicos regulares; a alimentação saudável; o funcionamento diá-

rio do intestino; a desintoxicação do fígado; a sexualidade sadia; a carga horária pessoal de sono 

bem atendida. 

2.  Energossoma: o trabalho diário e disciplinado com as energias; o estado vibracional 

enquanto autodefesa energética; a desassimilação das energias; a blindagem energética evitando 

intoxicação provenientes do mau humor alheio; as trocas energéticas com as plantas e os animais; 

o refazimento energético nas projeções conscienciais (PC) sadias; a prática da tenepes. 

3.  Psicossoma: o desenvolvimento da afetividade sadia; o encontro positivo com os 

amigos evolutivos; o lazer; as viagens culturais; a autodisponibilidade nas interações com os ani-

mais domésticos; a ampliação do círculo de amizades. 

4.  Mentalsoma: a ampliação intelectual através da leitura de livros, jornais e dicioná-

rios; o desenvolvimento da criatividade; a associação de ideias; a ampliação da autocriticidade  

e autorreflexão; a prática da docência conscienciológica; a produtividade intelectual; a higiene 

pensênica; a autorreestruturação pensênica; o parapsiquismo lúcido.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bom humor interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alegria:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

03.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia; Homeostático. 

04.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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06.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Jovialidade  sem  idade:  Temperamentologia;  Homeostático. 

09.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático.  

10.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Sorriso  sincero:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

O  BOM  HUMOR  INTERASSISTENCIAL  EXIGE  POSTURA  

DESDRAMATIZADA  ANTE  OS  AUTODESAFIOS  COTIDIANOS   
E  CORAGEM  PARA  RECICLAR  O  AUTOTEMPERAMENTO.  
IMPORTA  DAR  O  MELHOR  DE  SI  NAS  INTERRELAÇÕES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o traço do bom humor como técnica inte-

rassistencial consciente? Percebe a influência do boa disposição interassistencial nas pessoas  

e nos ambientes por onde passa?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

293, 294 e 810. 

 

A. A. M. 
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B O N D E    E X T R A F Í S I C O  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bonde extrafísico é a reunião de consciências extrafísicas, lúcidas e afins 

objetivando a realização extra ou intrafísica de objetivo evolutivo comum. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bonde vem do idioma Inglês, bond, ―obrigação; cautela de apólice, 

título negociável‖, derivando a acepção para ―bilhete de passagem; veículo de tração elétrica‖,  

e ―logro; esparrela‖. Apareceu no Século XVIII. No início do Século XX, surgiu a acepção de 

―grupo de pessoas amigas‖. O prefixo extra procede do idioma Latim, extra, ―na parte de fora; 

além de‖. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, 

physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Bonde evolutivo. 2.  Bonde de consciexes lúcidas. 3.  Equipe de 

consciexes afins. 4.  Grupo de trabalho de consciexes. 5.  Turma de consciexes. 

Neologia. As 4 expressões compostas bonde extrafísico, minibonde extrafísico, maxi-

bonde extrafísico e megabonde extrafísico são neologismos técnicos da Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Grupo de consciexes inamistosas. 2.  Grupo de consciências antipá-

ticas. 3.  Tumulto de multidão. 

Estrangeirismologia: o megatour de force evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às realizações proexológicas grupocármicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes da multidimensionalida-

de; a criação de holopensenes libertários na intrafisicalidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; os pensenes das consciexes futuras cognopolitas. 

 

Fatologia: o bonde de consciências; o bonde de pessoas; o bonde de criminosos; o bon-

de de escritores; o bonde de artistas; os vínculos conscienciais; as afinidades eletivas; a potencia-

lização da união das consciências empáticas; as ressomas grupais; o incremento das autopesqui-

sas; as determinações pontuais; as tarefas conjuntas; as reciclagens existenciais; os pontos de vira-

gem; os valores agregados à evolução; as classes sociais; a cláusula pétrea da proéxis pessoal;  

a carência do mais do mesmo evolutivo; a exposição das verpons; os criadores de gestões avança-

das; as performances dos núcleos de assertivas; os vieses do futuro; as recéxis múltiplas; os efei-

tos conscienciais catalíticos; a criação de livros libertários; a mudança das perspectivas evolutivas 

grupais; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Hermenêutica da 

Evolução Consciencial; a Cognópolis; o rumo do Estado Mundial; a Era da Conscienciologia;  

a Era dos Serenões. 

 

Parafatologia: o bonde extrafísico; o bonde de consciexes; os bondes de consciexes em 

Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos da América, na China, no Brasil; a equipe de conscie-

xes; a comitiva de consciexes; o grupo de consciexes; o impacto do bonde extrafísico; o engaja-

mento no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a demonstração pessoal e grupal 

da multidimensionalidade das consciências; a ampliação dos extrapolacionismos parapsíquicos 

sadios; a aplicação de macrossomas proexogênicos; as técnicas, teáticas, táticas e estratégias cos-

moéticas dos evoluciólogos; as megarrevelações racionais. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: as Sociexes; as comunexes; as equipexes; as agendexes; as reurbexes;  

o Mega-hospital Terrestre; a Megaescola Terrestre. 

Binomiologia: o binômio reeducação-ressocialização. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Con-

viviologia; a Comunicologia; a Parassociologia; a Sociexologia; a Sociologia; a Ressomatologia; 

a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Despertologia; a Semiconsciexolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Verbaciologia; a Cosmovisiologia; a Paraprocedenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consciexes lúcidas; as iscas humanas lúcidas; os seres despertos; os se-

res interassistenciais; as semiconsciexes; as equipexes. 

 

Masculinologia: os agentes motivadores; os produtores de paraconhecimento; os forma-

dores de opinião; os promotores paraculturais; os desbravadores dos neocaminhos; os acoplamen-

tistas; os agentes retrocognitores; os amparadores intrafísicos; os atacadistas conscienciais; os au-

todecisores; os intermissivistas; os cognopolitas; os completistas; os comunicólogos; os conscien-

ciômetras; os consciencioterapeutas; os macrossômatas; os conviviólogos; os duplistas; os dupló-

logos; os reeducadores; os epicons lúcidos; os escritores; os exemplaristas; os intelectuais; os re-

ciclantes existenciais; os inversores existenciais; os maxidissidentes ideológicos; os tenepessistas; 

os ofiexistas; os pesquisadores; os proexistas; os proexólogos; os projetores conscientes; os sis-

tematas; os teleguiados autocríticos; os tertulianos; os verbetólogos; os voluntários; os patrícios. 

 

Femininologia: as agentes motivadoras; as produtoras de paraconhecimento; as forma-

doras de opinião; as promotoras paraculturais; as desbravadoras dos neocaminhos; as acoplamen-

tistas; as agentes retrocognitoras; as amparadoras intrafísicas; as atacadistas conscienciais; as au-

todecisoras; as intermissivistas; as cognopolitas; as completistas; as comunicólogas; as conscien-

ciômetras; as consciencioterapeutas; as macrossômatas; as conviviólogas; as duplistas; as dupló-

logas; as reeducadoras; as epicons lúcidas; as escritoras; as exemplaristas; as intelectuais; as reci-

clantes existenciais; as inversoras existenciais; as maxidissidentes ideológicas; as tenepessistas; as 

ofiexistas; as pesquisadoras; as proexistas; as proexólogas; as projetoras conscientes; as sistema-

tas; as teleguiadas autocríticas; as tertulianas; as verbetólogas; as voluntárias; as patrícias. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibonde extrafísico = o grupo de consciexes lúcidas ressomadas cons-

tituído por elenco de consciências pré-serenonas; maxibonde extrafísico = o grupo de consciexes 

ressomadas já tendo seres despertos no elenco; megabonde extrafísico = o grupo de consciexes 

lúcidas ressomadas tendo também evoluciólogos no elenco. 

 

Caracterologia. Dentro do universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 12 categorias de pessoas sadias e patológicas compondo bondes específicos nesta di-

mensão: 

01.  Bonde de conscins: arrastão; Bonde do Mal. 
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02.  Bonde de criminosos: quadrilha; comboio de traficantes. 

03.  Bonde de desportistas: time. 

04.  Bonde de espectadores: plateia. 

05.  Bonde de invasores: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

06.  Bonde de linchadores: linchamento. 

07.  Bonde de literatos: antologia. 

08.  Bonde de músicos: orquestra sinfônica; Bonde da Stronda; Bonde do Forró. 

09.  Bonde de soldados: tropa. 

10.  Bonde de técnicos: equipe; Bonde do Bem. 

11.  Bonde de vândalos: turbamulta. 

12.  Bonde de veteranos: trote universitário. 

 

Expressões. Dentro da Conformática, merece reparo 5 expressões curiosas do idioma 

Português, com aproximações simples sobre grupos de pessoas, aqui dispostas na ordem fun-

cional: 

1.  Bonde de consciências: Vinculologia. 

2.  Banda de roqueiros: Musicologia. 

3.  Bando de arruaceiros: Anomia. 

4.  Banca de examinadores: Pedagogia. 

5.  Banco de reservas: Desportologia. 

 

Contrapontologia. Sob a ótica da Evoluciologia, as consciexes dos bondes extrafísicos 

sob análise – sejam as mais evoluídas, inclusive com evoluciólogos, ou as equipexes dos Cursos 

Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos, por exemplo, os atuais intermissivistas cognopolitas –, se-

guem o desenvolvimento racional da recepção inicial, intermissiva, para a distribuição final, hu-

mana, dos esclarecimentos (tares), conforme duas técnicas avançadas: 

1.  Ciclo multiexistencial: pessoal da atividade. 

2.  Contraponto: sístole extrafísica (aquisição)–diástole intrafísica (distribuição). 

 

Parageografologia. Do ponto de vista da Extrafisicologia, a lógica interdimensional as-

sinala o bonde, quanto à sístole extrafísica, estar ocorrendo, hoje (Ano-base: 2007), por exemplo, 

na Interlúdio, a Comunex do Paraconhecimento, com os intermissivistas; e quanto à diástole in-

trafísica consecutiva, estar ocorrendo, por exemplo, na Cognópolis, Cidade do Conhecimento, 

com os cognopolitas. Importa lembrar: ambos os holopensenes têm relações com o Parque Na-

cional do Iguaçu, a defesa da Ecologia e da Hidrologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bonde extrafísico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 
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11.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

 

A  COMPOSIÇÃO  DE  COMITIVAS  DE  CONSCIEXES 

RESSOMADAS  E  EMPENHADAS,  HOJE,  NA  REEDUCAÇÃO 
E  NA  RESSOCIALIZAÇÃO  DA  TERRA,  SEGUE  A  LÓGICA 

E  A  RACIONALIDADE  DA  EVOLUÇÃO  DAS  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher, já refletiu sobre 

a hipótese lógica de pertencer a determinado bonde de interassistencialidade consciencial, dentro 

da maxiproexialidade, nesta vida intrafísica? Como encara tal responsabilidade? 
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B Ô N U S    D O    NÃ O  
( CR E S C E N D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bônus do não é o prêmio, vantagem, lucro, benefício, proveito, logro ou 

ganho evolutivo haurido pela conscin lúcida, homem ou mulher, ao posicionar-se com deter-

minação contra fatos, posturas, atitudes e tendências desviacionistas, regressivas, automiméticas, 

dolosas ou anticosmoéticas, apesar da incompreensão das consciências ignorantes quanto à in-

teligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo bônus deriva do idioma Latim, bonus, ―bom‖, difundido a partir do 

idioma Inglês, bonus, com a acepção ―remuneração complementar‖. Apareceu no Século XIX.  

A palavra não procede também do idioma Latim, non, ―não‖. Surgiu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Bônus da negação cosmoética. 2.  Benefícios do ortoposicionamento 

opositivo. 3.  Ganho da contraposição evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas bônus do não inicial, bônus do não intermediário 

e bônus do não conclusivo são neologismos técnicos da Crescendologia. 

Antonimologia: 1.  Bônus do sim. 2.  Perda evolutiva. 3.  Pseudoganho. 4.  Deficit evo-

lutivo. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o plus proexológico; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade dos ortoposicionamentos pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recusa cosmoética; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os 

contrapensenes; a contrapensenidade; os autoortopensenes sobrepujando a média do holopensene 

grupal; a autopensenização livre de autoculpas. 

 

Fatologia: o bônus do não; os acréscimos evolutivos decorrentes da conduta cosmoética; 

os dividendos subsequentes ao autoposicionamento antagônico às seduções temporais e aos ali-

ciamentos baratrosféricos; a negação do secundário ocioso em favor da prioridade evolutiva; os 

ganhos decorrentes da autofixação no prioritário; a bonificação evolutiva proveniente do ato de 

viver no contrafluxo da Socin Patológica; os frutos da escolha pelo caminho mais difícil, porém 

mais rentável; os logros hauridos pela postura anticorruptora; a autoconsciência quanto ao valor 

evolutivo dos bônus do não; o descarte da opinião pública; o ônus do bônus do não; a recusa pro-

videncial abrindo novas frentes proexológicas; a manutenção do megafoco nas prioridades evolu-

tivas exigindo o ônus do não; as negativas sadias de hoje restaurando as afirmativas ectópicas de 

outrora; a tares vivenciada; a superação do megatrafar da pusilanimidade; o ato de não recear de-

sagradar; o ato de não confundir posicionamento discordante com acepção de pessoas; o bônus do 

não fundamentando o exemplarismo do(a) inversor(a) existencial; a autoconsciencialidade a mai-

or pautando as dissenções cosmoéticas; a maxidissidência ideológica; o saldo positivo na Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodesassediali-

dade crescente decorrente da contraposição aos algozes extrafísicos; o ato de abortar os acidentes 

parapsíquicos pessoais e grupais; a heterodesassedialidade; a aplicação da sinalética energética  

e parapsíquica; a autoconfiança na equipe extrafísica de amparadores. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bônus do não–autoinconflitividade; o sinergismo holos-

somático da conscin autorresoluta; o sinergismo ônus do não–bônus do não; o sinergismo bús-

sola intraconsciencial calibrada–bônus do não; o sinergismo boa vontade–boa intenção–discer-

nimento cosmoético; o sinergismo ortointencionalidade-assertividade; o sinergismo autossusten-

tabilidade energética–autoposicionamento evolutivo. 

Principiologia: o princípio cosmoético de cada conscin arcar com os resultados das 

próprias escolhas; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da descrença; a aplicação do princípio proexológico “isso não é para 

mim” (omissuper); o princípio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da 

convivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: as técnicas da interassistencialidade tarística; as técnicas do exemplarismo 

cosmoético; as técnicas da evitação do pior; a técnica da banana technique; a técnica do sobre-

pairamento evolutivo; a técnica da invéxis; as técnicas da desassedialidade interconsciencial;  

a técnica da fórmula DD (diálogo e desinibição) entre os parceiros evolutivos. 

Voluntariologia: os voluntários da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Priorologia; o laborató-

rio conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos educativos do não acumpliciamento anticosmoético; os efeitos 

homeostáticos dos desacordos evolutivos; os efeitos do autoposicionamento de ponta na reurba-

nização do holopensene planetário; os efeitos sadios da abdicação das autotendências patológi-

cas; os efeitos do Curso Intermissivo nas decisões proexológicas do intermissivista; o efeito halo 

do acúmulo de negativas evolutivas ao longo da seriéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da renúncia cosmoética. 

Ciclologia: o descarte do ciclo patológico da demagogia populista. 

Enumerologia: o não emancipador; o não restaurador; o não exemplificador; o não cos-

moetificador; o não desassediador; o não pacificador; o não revigorante; o não paraprofilático;  

o não heterocrítico. A não contemporização antievolutiva; a não condescendência anticosmoéti-

ca; a não subjugação ao Zeitgeist, quando regressivo; a não submissão à pressão holopensênica 

assediadora; a não assimilação de energias antipáticas, sem a desassimilação subsequente; a não 

sucumbência aos endossos sentimentais irrefletidos; a não complacência quanto à autopatopense-

nidade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-he-

teroperdoamento; o binômio custo-benefício; o binômio perdas-ganhos; o binômio abrir mão– 

–sobrepairar; o binômio incoercibilidade–bônus do não; o binômio ação-reação; o binômio au-

todesassédio-heterodesassédio; o binômio valores convergentes–valores divergentes. 

Interaciologia: a interação Intencionologia–bônus do não; a interação Holocarmolo-

gia-Cosmoeticologia; a interação não individual–não grupal. 

Crescendologia: o crescendo bônus do não–bônus proexológico; o crescendo determi-

nismo–livre arbítrio; o crescendo crise de crescimento–ônus do não–bônus do não. 

Trinomiologia: o trinômio renúncia-recusa-renegação; o descarte do trinômio auto-

culpa-autoinculcação-autovitimização; o trinômio Criteriologia-Paradireitologia-Despertologia; 

o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio intenções antagônicas–inte-

resses discordantes–incompatibilidades ideativas; o trinômio Heterocrítica–Impactoterapia–Cos-

moética Destrutiva; a anulação do trinômio Perdologia-Caprichologia-Dispersologia. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin vanguardista / conscin reacionária; o anta-

gonismo antipatia cosmoética / simpatia baratrosférica; o antagonismo neopostura / retropostu-
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ra; o antagonismo saber dizer sim / saber dizer não; o antagonismo autoposicionamento franco  

/ silêncio omissivo; o antagonismo mesméxis / recéxis; o antagonismo ato cosmoeticamente en-

dossável / ato cosmoeticamente repudiável. 

Paradoxologia: o paradoxo da negação agregadora; o paradoxo cosmoético do antago-

nismo homeostático; o paradoxo dos revertérios intrafísicos de origem tarística sinalizarem 

acréscimo positivo na FEP do agente da tares. 

Politicologia: a democracia vivenciada exigindo o ônus do não. 

Legislogia: a lei do retorno holocármico; a lei da economia de males; a lei da economia 

de bens. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da Maria vai com as outras. 

Maniologia: a mania de dar o contra. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a maturoteca; a prioroteca; a mentalso-

maticoteca; a convivioteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Crescendologia; a Antagonismologia; a Contrariologia; a Discor-

danciologia; a Confrontologia; a Proexologia; a Invexologia; a Paraprofilaxiologia; a Grupocar-

mologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reeducator; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bônus do não inicial = os ganhos evolutivos hauridos pela conscin inver-

sora, homem ou mulher, na fase preparatória da autoproéxis; bônus do não intermediário = os ga-

nhos evolutivos hauridos pela conscin, homem ou mulher, na fase executiva da autoproéxis; bô-

nus do não conclusivo = os ganhos evolutivos hauridos pela conscin, homem ou mulher, na fase 

acabativa da autoproéxis. 
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Culturologia: a cultura da contracultura; a cultura da inversão existencial; o descarte 

da cultura inútil. 

 

Posicionamento. As decisões e escolhas evolutivas exigem do intermissivista posiciona-

mento franco, e não raro, contrário à média dos integrantes do grupocarma, ainda inscientes quan-

to aos vetores da inteligência evolutiva. Daí nasce o ônus do não ou o preço a ser pago pela 

conscin lúcida na defesa dos princípios norteadores da Evoluciologia e da Cosmoeticologia. 

 

Caracterologia. Eis, na ordem alfabética, para efeito de análise e estudo, por exemplo,  

6 trafares capazes de inibir a conscin, homem ou mulher, de bancar e desfrutar do binômio ônus 

do não–bônus do não: 

1.  Demagogia: o trinômio hipocrisia-caradurismo-complacência. 

2.  Dissimulação: o trinômio acobertamento-fingimento-eufemismo. 

3.  Egocentrismo: o sinergismo defesa da autoimagem protetora–sociosidade. 

4.  Murismo: o binômio voliciopatia-decidofobia. 

5.  Pusilanimidade: o trinômio constrangimento-acanhamento-covardia; o binômio evi-

tação deficitária silenciosa–evasiva anticosmoética. 

6.  Resignação: o trinômio sujeição-submissão-subserviência. 

 

Farturologia. O desafio da conscin intermissivista, hoje, em plena Era da Fartura (Ano- 

-base: 2012), não é somente saber dizer não aos envolvimentos regressivos generalizados da so-

ciedade em geral (omissuper), mas também saber dizer sim ao melhor e mais rentável do ponto de 

vista autoproexológico, dentre as várias opções evolutivas disponíveis na Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional (CCCI). Toda escolha evolutiva impõe naturalmente a renún-

cia de outras opções. Tal fato crítico exige análise criteriosa por parte do intermissivista, segundo 

os critérios da Discernimentologia e da lei da economia de bens. 

Pseudoperda. No universo da Decidologia, importa à conscin lúcida analisar ainda, de 

modo racional, a qualidade das perdas impostas pelas decisões magnas no desenvolvimento da 

autopróexis. A pseudoperda aos olhos da conscin amaurótica pode ocultar real ganho evolutivo 

do ponto de vista da Cosmoética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Crescendologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem alfabé-

tica, 7 possíveis categorias de bônus do não: 

1.  Energossomatologia: o parabanho energético promovido pela equipex coroando  

a omissuper. 

2.  Grupocarmologia: a qualificação das companhias evolutivas no descarte das amiza-

des ociosas. 

3.  Holocarmologia: a ampliação do livre arbítrio pessoal na evitação de acumplicia-

mentos anticosmoéticos. 

4.  Ortopensenologia: a manutenção da ortopensenidade na eliminação da síndrome da 

abstinência da Baratrosfera (SAB). 

5.  Parapercepciologia: o extrapolacionismo parapsíquico promovido pelos amparado-

res ratificando o êxito da assistência fundamentada na Cosmoética Destrutiva. 

6.  Priorologia: a manutenção do megafoco no essencial a partir do rechaço aos autoca-

prichos desviacionistas. 

7.  Serenologia: a autoinconflitividade crescente decorrente da anulação do binômio per-

turbabilidade-irritabilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o bônus do não, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexclusão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

03.  Bônus  parapsíquico:  Crescendologia;  Homeostático. 

04.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

05.  Contrariedade:  Contrariologia;  Homeostático. 

06.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Ônus  decisório:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

 

O  BÔNUS  DO  NÃO  RESULTA  DA  APLICAÇÃO  DO  AUTO-
DISCERNIMENTO  E  HIPERACUIDADE  NOS  POSICIONAMEN-
TOS  PESSOAIS  CRÍTICOS,  CHANCELANDO  AS  AUTEXCLU-
SÕES  EVOLUTIVAS  NA  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com o binômio ônus do não– 

–bônus do não? Você sabe aplicar tal binômio na vivência da lei da economia de bens? 

 

M. I. T. 
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B Ô N U S    P A R A P S Í Q U I C O  
( C R E S C E N D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bônus parapsíquico é a bonificação, abono, prêmio, vantagem, conces-

são, suplemento ou dividendo extra, de bases extrafísicas, atribuídos pelo Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial, à consciência minipeça, autolúcida, merecedora em função de 

empreendimentos da interassistencialidade consciencial bem-sucedidos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bônus deriva do idioma Latim, bonus, ―bom‖, difundido a partir do 

idioma Inglês, bonus, com a acepção ―remuneração complementar‖. Apareceu no Século XIX.  

O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além 

de‖. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, 

aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de 

vida‖. Surgiu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bônus merecido. 2.  Bônus evolutivo. 3.  Bônus cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas bônus parapsíquico, bônus parapsíquico inicial  

e bônus parapsíquico avançado são neologismos técnicos da Crescendologia. 

Antonimologia: 1.  Perda parapsíquica. 2.  Acidente de percurso parapsíquico. 

Estrangeirismologia: a paraconiunctio; o upgrade parapsíquico; o paramicrochip;  

o Acoplamentarium; o Projectarium; o Paraperceptarium; o Atributarium; o Paraconviviarium; 

o Tertuliarium; o Evolutionarium; o know-how paraperceptivo; a selfperformance evolutiva;  

o plus parafenomênico inesperado; o must extrafísico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Parapercepciologia Interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconscientização multidimensional; os para-

pensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade. 

 

Fatologia: o valor agregado evolutivo; o acerto pessoal; a correção da conduta pessoal;  

a conquista evolutiva; o estímulo extrapauta; o ônus do bônus parapsíquico sendo a responsabili-

dade pela retribuição interassistencial. 

 

Parafatologia: o bônus parapsíquico; o valor agregado parapsíquico; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o saldo positi-

vo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o realçamento extrafísico; a distinção extrafísica; os divi-

dendos parapsíquicos extraordinários e imprevistos; a premiação do desempenho cosmoético do 

autoparapsiquismo; a inexistência de bônus parapsíquicos indevidos; o extrapolacionismo para-

psíquico enquanto bônus de boas vindas a futuro patamar evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio dos autesforços evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Cons-

ciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; 
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a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da retilinearidade autopensênica; a paratéc-

nica assistencial da bonificação do paravoluntariado. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico de bases parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da perseverança na interassistencialidade parapsíquica; o efeito 

do autodesempenho na interassistencialidade parapsíquica cosmoética. 

Neossinapsologia: o bônus na formação de paraneossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo proexológico recebimento-retribuição. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras- 

-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-re-

tribuições; o crescendo de bonificação parapsíquica na dedicação aos trabalhos cosmoéticos;  

o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo mi-

nipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo bônus parapsíquico / privilégio. 

Politicologia: a cienciocracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meri-

tocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. A concessão de bônus no 

âmbito da meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Crescendologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Proexolo-

gia; a Interassistenciologia; a Meritologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Priorologia; a Au-

todiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo 
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sapiens lucidus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bônus parapsíquico inicial = a bonificação paraperceptiva do extrapola-

cionismo parapsíquico; bônus parapsíquico avançado = a bonificação paraperceptiva da ofiex 

pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Crescendologia; a Multiculturologia da Parapercepciologia; 

a Multiculturologia da Evoluciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Crescendologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias de bônus parapsíquicos, básicos, mais comuns na condição de acréscimos evolutivos de-

correntes dos autesforços da conscin lúcida: 

01.  Amparo extrafísico de função: o bônus acompanhando o desempenho da função de 

liderança coletiva. 

02.  Cipriene: o bônus do ciclo de primaveras energéticas de promoção extrafísica. 

03.  Comunex agregada: o bônus coletivo da Interlúdio a partir da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) da Cognópolis, em Foz do Iguaçu. 

04.  Euforin de base extrafísica: o minibônus em função de tarefas interassistenciais 

executadas. 

05.  Extrapolacionismo parapsíquico: o bônus inicial para a visualização do futuro pa-

raperceptivo próximo. 

06.  Macrossoma: o bônus do investimento interassistencial na conscin lúcida. 

07.  Megaproéxis: o bônus do megacompléxis da programação existencial extraordiná-

ria, a mais. 

08.  Moréxis: o bônus da consecução satisfatória da autoproéxis. 

09.  Ofiex pessoal: o bônus de duas décadas de interassistencialidade na tenepes diária. 

10.  Paramicrochip: o bônus decorrente das competências potenciais da conscin proe-

xista. 

 

Tipologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 tipos 

de bônus quanto à qualificação: 

1.  Bônus de paralucidez: o favorecimento à recuperação de cons devido à intensifica-

ção das conexões com a paraprocedência requeridas pelo labor do paravoluntariado. 

2.  Bônus energético: o banho energético ou a megaeuforização promovida pela equipex 

no coroamento da assistência parapsíquica efetiva. 

3.  Bônus informativo: a parainformação elucidativa de autoquestionamento vigente re-

cebida durante a intensificação da paratelepatia nas atividades intelectuais amparadas. 

4.  Bônus paradidático: a paravivência de projeção recicladora patrocinada pela para-

preceptoria ratificando o êxito do assistente e prenunciando novos desafios evolutivos. 

5.  Bônus parafenomênico: o parafenômeno produzido pelos amparadores funcionais 

em prol do assistente, homem ou mulher, na fase pós-assistência. 

6.  Bônus projetivo: a volitação revigorante permitida ao término da cooperação do pro-

jetor em trabalhos assistenciais extrafísicos. 

7.  Bônus retrocognitivo: a autorretrocognição desencadeada espontaneamente pela in-

tensificação de contatos assistenciais com os compassageiros de retrovidas. 

8.  Bônus verponológico: a verpon captada no posfácio da intensificação das conexões 

paracerebrais para a elaboração da megagescon. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bônus parapsíquico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

04.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

06.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Estímulo  extrapauta:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Realce  extrafísico:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

 

AS  CONSCINS  LÚCIDAS  DEDICADAS  À  CONSECUÇÃO  SA-
TISFATÓRIA  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL,  INTERAS-
SISTENCIAL,  EM  BASES  PARAPERCEPTIVAS,  SÃO  SEM-
PRE  APTAS  A  RECEBEREM  O  BÔNUS  PARAPSÍQUICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já recebeu algum tipo de bônus parapsíquico? 

De qual categoria? 
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B O N    V I V A N T    I N T E L E C T U A L  
( T E A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O bon vivant intelectual é a conscin, homem ou mulher, valorizadora do la-

do prazeroso da vida humana, apresentando desenvoltura intelectiva, porém sem autocomprome-

timento evolutivo e desatenta à consecução da autoproéxis, à premência autopesquisológica, 

à convivialidade reconciliatória e às reciclagens íntimas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A expressão do idioma Francês, bon vivant, significa ―bom vivente; boa vi-

da‖. A palavra intelectual é proveniente do idioma Latim, intelectualis, ―relativo à  inteligência‖. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Hedonista intelectual. 2.  Boa-vida instruído. 3.  Bonvivã erudito. 

Antonimologia: 1.  Intelectual teático. 2.  Proexista intelectual. 3.  Heterassistente in-

telectual. 

Estrangeirismologia: o bon vivant; o dolce far niente intelectivo; a low performance 

mentalsomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

evolutivo. 

Filosofia: o Hedonismo; o Epicurismo; o Boavidismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do desperdício intelectual; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os melopensenes; a melopensenidade; o holopensene do desconhecimento de si 

mesmo; o holopensene da resistência autoconsciencioterápica; o holopensene da egolatria. 

 

Fatologia: os grupos de estudos sem teática; a masturbação mental antievolutiva; as via-

gens de estudo sem foco proexológico; a ausência de autocrítica e coerência cosmoética ao expor 

ideias e não aplicá-las; a Filosofia enquanto paixonite dos teóricos; as ideias acumuladas não 

postas em prática; a intelectualidade enquanto coleira do ego; a arrogância e a competição intelec-

tual; a sensação de superioridade face às conscins desintelectualizadas; a inteligência avaliada pe-

lo quociente intelectual (QI); a supervalorização da inteligência teórica em oposição à inteligên-

cia evolutiva (IE); a erudição independente da interassistencialidade; a obnubilação; a autodefesa 

egoica; a valorização da convivialidade unicamente pela intelectualidade; a busca de respostas 

intelectuais a questões existenciais; o internato intelectual; o descontrole emocional; a ausência de 

pacificação íntima; a diferença entre intelectualidade psicossomática e intelectualidade mentalso-

mática; as universidades produtoras de bons-vivants intelectuais; o caminho profissional do mes-

trado e do doutorado sem perspectiva de aquisição de pé-de-meia; a coleção de diplomas; o atraso 

na consecução proexológica; o desvio da proéxis; o desempregado intelectual; a dependência fi-

nanceira da família; a herança ou a possibilidade de herança sustentadora da boa-vida; a recusa ao 

rompimento das amarras aristocráticas grupocármicas; os resquícios do traço aristocrático das 

conversas intelectuais; o amante dos prazeres intelectuais; as companhias antievolutivas; as festas 

e encontros sociais superficiais; as discussões políticas efervescentes; a boemia dos artistas e dos 

críticos de artes; as farras universitárias; a socialização por meio de bebidas alcóolicas; a figura 

clássica do intelectual fumante; a acomodação evolutiva infantilizante; o subnível evolutivo;  

a melin; a recuperação do foco evolutivo; as recins necessárias à realização da proéxis; o uso pri-

oritário do mentalsoma; a superação do deslumbramento intelectual; a alegria evolutiva. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o au-

tassédio; as companhias extrafísicas patológicas promovendo a manutenção da zona de conforto; 
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o laringochacra voltado à repetição de ideias não vivenciadas; a autointoxicação energética; a au-

sência de parapercepções; a incapacidade de sentir as energias conscienciais por excesso de ceti-

cismo; o uso do mentalsoma com o predomínio do psicossoma; a falta de projetabilidade lúcida; 

a dificuldade de rememoração dos eventos projetivos; a ausência de projeciografia e projeciocríti-

ca; as projeções baratrosféricas; as raras projeções assistenciais; as intuições extrafísicas limitadas 

pelo paradigma cientificista; a melex; o campo bioenergético do curso Extensão em Consciencio-

logia e Projeciologia 1 (ECP1) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC) propiciando o autaprofundamento pesquisístico; a vivência do estado vibracional profiláti-

co; o desassédio mentalsomático; a ativação do coronochacra; o amparo extrafísico de função em 

prol da intelectualidade profícua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsoma teáticointeligência evolutiva; o sinergismo 

superação da vaidade intelectualconquista da intelectualidade interassistencial; o sinergismo 

abertura consciencialneoverpons; o sinergismo exemplarismo cosmoéticosuperação das inter-

prisões grupocármicas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “quem aprende 

deve ensinar”; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da convivialidade sadia; o prin-

cípio de o assistente ser o primeiro assistido; a falta de aplicação do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CCG). 

Teoriologia: o 1% de teoria aliado a 99% de prática; a teoria dos mecanismos de defe-

sa do ego (MDEs); a teoria das priorizações evolutivas. 

Tecnologia: a técnica da consecução da proéxis; a técnica do ainda não é; a técnica da 

tenepes; a técnica da dupla evolutiva (DE); a banana technique; a técnica do autodidatismo; 

a técnica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na docência tarística; 

o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado pro-

porcionador da convivialidade sadia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopen-

senologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico 

da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da 

Autorreeducaciologia. 

Efeitologia: o efeito da independência financeira no completismo proexológico; o efeito 

mentalsomático das recins; o efeito holacármico da disponibilidade intelectual à interassistenci-

alidade; o efeito promissor das energias conscienciais voltadas à autopesquisa e ao autenfrenta-

mento; o efeito das pequenas viradas evolutivas na visão pessoal da Cosmoética; o efeito da ne-

gação de ideias infantilizadoras; o efeito da superação da crença da preponderância da idade bi-

ológica sobre a experiência multiexistencial. 

Neossinapsologia: a abertura às neossinapses pelo desassédio mentalsomático; as neos-

sinapses sobrevindas dos trabalhos energéticos em cursos da Conscienciologia permitindo  

o acesso às ideias inatas; as neossinapses responsáveis pela sensação e flexibilização do energos-

soma. 

Ciclologia: o ciclo autexposição-reciclagem-interassistência; o ciclo preguiça intelectu-

alatividade intelectualprodução intelectual. 

Enumerologia: o bon vivant preguiçoso; o bon vivant vaidoso; o bon vivant  autovitimi-

zado; o bon vivant acadêmico; o bon vivant no acostamento evolutivo; o bon vivant cientista; 

o bon vivant artista. 
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Binomiologia: o binômio profissão-proéxis; o binômio afetividade madurainterassis-

tencialidade mentalsomática; o binômio não ser manipuladonão manipular; o binômio autocrí-

tica-heterocrítica; o binômio teorizar-experenciar; o binômio ensinar-esclarecer; o binômio es-

cuta atentareconhecimento de trafores; o binômio prêmio intelectualreciclagem intraconscien-

cial; o binômio escrita tarísticatransparência consciencial. 

Interaciologia: a interação aquisição intelectualprodução intelectual; a interação su-

cesso profissionalestrelismo intelectual; a interação leviandade evolutivaesquecimento proe-

xológico; a interação dependência econômico-financeiralimitação proexológica; a interação es-

cola conscienciológicadinamização parapsíquica; a interação aportes existenciaisdiretrizes 

proexológicas; a interação conta-corrente egocármicaconta-corrente grupocármica. 

Crescendologia: o crescendo intelectualidade teóricaintelectualidade teática; o cres-

cendo expectativa de interassistênciarealização de interassistência; o crescendo necessidades 

materiaisnecessidades evolutivas; o crescendo fechadismo-abertismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-discernimento-holomaturidade; o trinômio 

motivação-lazer-trabalho; o trinômio satisfação intelectualsatisfação do egosatisfação da vai-

dade; o trinômio espera por ideiasatividade autopesquisísticaideias experienciadas; o trinô-

mio autenfrentamentoautevoluçãodever cosmoético. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-determinação-reciclagem-interassistência; o poli-

nômio conscin ociosaconscin preguiçosaconscin hedonistaconscin aristocrática; o polinômio 

conscin arroganteconscin superiorconscin manipuladoraconscin colonizadora. 

Antagonismologia: o antagonismo mentalsoma teórico / mentalsoma teático; o antago-

nismo conhecimento teórico / conhecimento recinológico; o antagonismo apriorismose / Des-

crenciologia; o antagonismo holofote intelectual egoico / anonimato intelectual interassistencial; 

o antagonismo intelectualidade materialista / intelectualidade multidimensional; o antagonismo 

escrita acadêmica / escrita conscienciológica; o antagonismo priorização de valores intrafísicos 

/ priorização valores intermissivos. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intelecto poder ser o ponto cego da conscin; o para-

doxo de o workaholic poder ser bon vivant evolutivo; o paradoxo da intelectualidade burra; 

o paradoxo do uso do mentalsoma para a belicosidade; o paradoxo de a desenvoltura intelectual 

independer do discernimento evolutivo; o paradoxo de a intelectualidade avançada poder manter 

a conscin em subnível evolutivo; o paradoxo de as ideias de esquerda serem defendidas por bons 

vivants; o paradoxo de a autevolução ser ao mesmo tempo paradever e paradireito. 

Politicologia: a intelectocracia; a egocracia; a autocracia; a manipulocracia; a demo-

cracia maquiada; a aristocracia acadêmica; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo na busca do reconhecimento acadêmico; 

a lei do maior esforço intelectual evolutivo. 

Filiologia: a academicofilia; a bibliofilia; a abstrusofilia; a acriticofilia; a hedonismo-

filia; a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a teaticofobia; a autopesquisofobia; a proexofobia; a reciclofobia; a hetero-

criticofobia; a fobia à convivialidade interassistencial; a fobia à autovivência multidimensional; 

a evoluciofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da intelectualidade estéril; a síndrome da dispersão consci-

encial; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome do diploma; a sín-

drome de Peter Pan. 

Maniologia: a egomania; a megalomania. 

Mitologia: o mito da erudição sem teática; o mito da perfeição; o mito de Narciso 

presente na autoprodução intelectual; o mito da superioridade pelo diploma universitário. 

Holotecologia: a biblioteca; a teaticoteca; a mentalsomateca; a cognoteca; a intelecto-

teca; a ciencioteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; 

a Mentalsomatologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; 
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a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Proexologia; a Energossomatologia; a Autoconsciencio-

terapia; a Grupocarmologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin imatura; a isca humana inconsciente; a conscin displicente; 

a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o teoricão; o intelectual; o estudante profissional; o repetidor de ideias; 

o cientista; o leitor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; 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 parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a teoricona; a intelectual; a estudante profissional; a repetidora de idei-

as; a cientista; a leitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista 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 reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens immaturus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens 

alienatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bon vivant intelectual jovem = a conscin universitária, ainda dependente 

financeiramente dos pais, priorizando a diversão e o entretenimento; bon vivant intelectual madu-

ro = a conscin já pós-graduada, ainda sem caminho profissional definido e estabilizado, preser-

vando hábitos hedonistas antievolutivos. 

 

Culturologia: a cultura da estagnação evolutiva; a cultura da superioridade intelectual; 

a cultura da intelectualidade vazia; a cultura da ciência materialista; a cultura do tradicionalis-

mo acadêmico; a cultura da improdutividade evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Teaticologia, eis, na ordem alfabética, 3 iniciativas pessoais 

contribuidoras para a superação da condição de bon vivant intelectual: 

1.  Autopriorização. A autopesquisa e o autenfrentamento permitem sair da acomoda-

ção e do subnível evolutivo. Não basta produzir teoricamente, é preciso ter coragem evolutiva pa-

ra vivenciar reciclagens conscienciais e interassistir através da experiência mentalsomática. 

2.  Autoqualificação. As gescons tarísticas alavancam a evolução pessoal e grupal, con-

tribuindo para a superação do brilhareco intelectual e de intelectualidade estéril. Não basta pro-

duzir, é preciso qualificar a produção mentalsomática. 

3.  Autossuficiência. O planejamento e a autorganização econômico-financeira evitam 
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parasitismos a outras pessoas, doutrinas, empresas ou ao Estado. A priorização do pé-de-meia 

é reflexo de inteligência evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o bon vivant intelectual, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antidiscernimento  convencional:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Aporte  proexológico  mentalsomático:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

05.  Boemia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Brilhareco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

07.  Improdutividade  egocêntrica:  Egologia;  Nosográfico. 

08.  Intelectualidade  estéril:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inteligência  resolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

11.  Manual  pessoal  de  prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Raciocínio  proexológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

13.  Racionalidade  empírica  conscienciológica:  Holopesquisologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  do  diploma:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  BON VIVANT  INTELECTUAL  ADIA  RECICLAGENS  E  RE-
CONCILIAÇÕES  PRIORITÁRIAS,  SUBUTILIZANDO  O  MEN-
TALSOMA  SEM  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  E  DESPERDI-

ÇANDO  A  FORÇA  MOTRIZ  CONSCIENCIAL  DO  INTELECTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica a acomodação evolutiva da falta de 

teática da condição de bon vivant intelectual? Mantém conhecimentos intelectuais acumulados  

e estilo de vida hedonista? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel 
Muniz; revisores Alexander Steiner et al.; pref. Cristina Arakaki; 354 p.; 11 caps.; 20 cenografias; 1 entrevista; 56 enus.; 

2 escalas; 3 esquemas; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 índice de expressões e ditos populares; 25 infografias; 5 quadros sinópticos; 
questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; glos. 86 termos; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2009; páginas 191 a 206. 

2.  Couto, Cirlene; Ginossoma e Invéxis; Artigo; III Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do 
Iguaçu, PR; 19-22.07.04; Conscientia, Revista; Trimestral; Vol 6; N. 4; 1 E-mail; 1 microbiografia;  Foz do Iguaçu, PR; 

Outubro-Dezembro; 2004; páginas 180 a 192. 

3.  Montenegro, Douglas H.; Síndrome da Intelectualidade Estéril: Caracterização e Estudo de Caso; Cons-
cientia, Revista; Trimestral; Ano; Vol 18; N. 4; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 5 enus.; 1 microbiografia; 4 refs.;  

1 webgrafia; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2014; páginas 394 a 404. 

4.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 62 enus; 7 tabs.; glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 73 a 75 e 143 a 147. 

5.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisora Tatiana Lopes; 188 p.; 8 caps.; 46 
enus.; 1 fórmula; 5 questionários; 6 siglas; 2 tabs.; glos. 40 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br., 3ª Ed.; Associação Inter-

nacional Editares; 2011; páginas 66 a 78, 119 a 122 e 149 a 158. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5156 

6.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner et al; 164 

p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 55 a 61 e 87 a 94. 
7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
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B O T Â N I C A    AT R A T I V A  
( F I T O C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Botânica Atrativa é o reconhecimento e estudo da condição, positiva  

e construtiva, de atração exercida por determinadas plantas sobre a conscin interessada em obser-

var, identificar, reconhecer, rememorar, classificar, investigar e aprender com as características fi-

tológicas instigadoras das pesquisas sobre a evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo botânica deriva do idioma Grego, botanikê, ―que trata das  er-

vas e das plantas‖. Apareceu no Século XVIII. O termo atrativo procede do idioma Latim, attrac-

tivus ou adtractivus, ―que tem a propriedade de atrair; atrativo‖. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Botânica Atratora. 2.  Plantas atrativas. 3.  Vínculo sadio com a Bo-

tânica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Botânica Atrativa Elementar, Botânica Atrativa 

Mediana e Botânica Atrativa Avançada são neologismos técnicos da Fitoconviviologia. 

Antonimologia: 1.  Aversão à Botânica. 2.  Fitofobia. 3.  Fitoclastia. 

Estrangeirismologia: o rapport pesquisístico; a open mind diante da Natureza. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de integração com a Botânica; o holopensene do-

méstico imiscuído nas fitoenergias; os fitopensenes; a fitopensenidade; os protopensenes; a proto-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a acui-

dade sobre a fitodiversidade favorecendo o desenvolvimento do detalhismo pesquisístico; as plan-

tas ornamentais constituindo o holopensene acolhedor; o holopensene ambiental reconfortante pe-

la observação da paisagem verde. 

 

Fatologia: a Botânica Atrativa; a escolha criteriosa das espécies vegetais na composição 

do ambiente familiar; as relembranças estimuladas pelas fragrâncias fitogênicas; a árvore preferi-

da; a flor mais querida; a fruta escolhida como sendo a favorita, a número 1; o turgor e o sabor 

das plantas frutíferas conquistando o transeunte a partir do gastrossoma; o sabor peculiar do ali-

mento vegetal fresco tornando a necessidade alimentar mais estimulante; a sensação aprazível 

junto à planta frondejante; o arranjo ornamental vicejante; a configuração paisagística fixando 

memórias; as influências mútuas entre o cuidador e o desenvolvimento da planta, derivadas da 

afinidade; o acúmulo inevitável das coleções vivas de plantas; o hábito de não sair de ―mãos va-

zias‖ após qualquer expedição aos ambientes naturais; a afinidade nunca gratuita em relação  

a quaisquer das espécies do ambiente doméstico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento 

da sinalética energética e parapsíquica específica com a Natureza pela interação mais profunda 

com a fitoenergia; as diferenças de repercussão energossomáticas entre o reencontro com o mes-

mo espécime ou com a mesma espécie; a arquitetura arbórea desencadeando dejaísmos; o gatilho 

retrocognitivo derivado das observações da Botânica Organográfica; o afloramento retromnemô-

nico pelo reencontro com a mesma árvore; as retrossenhas retrocognitivas ainda vivas, representa-

das pelas árvores milenares; as ocorrências sincrônicas com a mesma espécie vegetal ao longo da 

seriéxis; as assins imediatas com as plantas afins; os reflexos parafisiológicos das ECs humanas 

na psicosfera das plantas; a manutenção da saúde energossomática do ambiente pela interação en-
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tre o cuidador e as plantas; a autodefesa energética da base física pela densidade do fitoectoplas-

ma imantado com a intencionalidade sadia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das ECs pessoais com as fitoenergias; o sinergismo da 

base cognitiva em Botânica com o cultivo doméstico das espécies afins; o sinergismo do neuroec-

toplasma pessoal com o fitoectoplasma dos arredores da base física da tenepes. 

Principiologia: o princípio da interdependência entre os seres vivos; o princípio de  

a vegetação ser o berço do desenvolvimento dos ecossistemas; o princípio de as plantas serem 

sustentadoras da qualidade dos ambientes externos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) considerando as limitações do ser 

séssil, a planta. 

Teoriologia: a teoria da comunicação entre as plantas. 

Tecnologia: a técnica de assimilação simpática entre o pesquisador e as plantas afins;  

a técnica de acoplamento energético comparativo entre as plantas da mesma espécie; a técnica 

de clarividência do energossoma das árvores; a técnica do detalhismo nas observações; a técnica 

da detecção tátil dos aromas das plantas evitando o destaque da folha ou flor; as técnicas de 

identificação taxonômica da Botânica; as técnicas de proteção, nutrição e irrigação da flora do-

miciliar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Fitoenergia na International 

Academy of Consciousness (IAC). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Botânica; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito reanimador do sombreamento refrescante do arvoredo; os efeitos 

reflexivos do reencontro e recosto na árvore secular; o efeito harmônico e estético das arvoretas 

na composição paisagística das florestas; os efeitos de fixação mnemônica das grandes lianas le-

nhosas; o efeito calmante do fitoectoplasma do arbusto ornamental domiciliar; os efeitos retro-

cognitivos dos temperos com as ervas aromáticas; os efeitos aprazíveis dos afloramentos dos 

rizomas preferidos, floridos. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da reflexão sobre a assimilação simpática 

das energias das plantas. 

Ciclologia: o ciclo estacional; o ciclo das primeneres; os ciclos de vidas das árvores 

longevas; o ciclo assim-desassim com as fitoenergias; o ciclo invernar-verdejar; o ciclo foliação- 

-desfoliação; o ciclo de desenvolvimento florestal. 

Enumerologia: as folhas verdejantes; as flores aromatizantes; os troncos exuberantes; 

as raizes vivificantes; os galhos irradiantes; os frutos revigorantes; as sementes recalcitrantes.  

O hábito de coletar sementes; a hábito de produzir brotos; a hábito de subir nas árvores; a hábito 

de pendurar-se nos galhos; a hábito de estudar ou trabalhar encimado nas árvores; a hábito de in-

tercambiar plantas; a hábito de diversificar os jardins. 

Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio arbusto doador–cuidador re-

ceptor; o binômio bioquímico oxigenação-respiração; o binômio paisagem-engrama; o binômio 

vento-movimento; o binômio cerca viva de plantas–muro morto de concreto; o binômio cerca 

verde–autodefesa energética. 

Interaciologia: a interação tátil da suavidade da folha com as mãos do pesquisador;  

a interação olfativa do aroma da flor com a memória do retrocognitor; a interação reflexiva da 

pensenidade do investigador ante a sombra das árvores. 

Crescendologia: o crescendo canteiro–jardim–pomar–casa ecológica; o crescendo da 

autoconfiança na prospecção das trilhas energéticas. 

Trinomiologia: o trinômio poda-condução-ornamentação. 

Polinomiologia: o polinômio flor-fruto-semente-plântula; o polinômio erva-arbusto-ar-

voreta-árvore. 
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Antagonismologia: o antagonismo na observação comparativa folha simples / folha 

composta; o antagonismo na percepção tátil folha lisa e glabra / folha rugosa e pilosa; o antago-

nismo flores plásticas mortas / flores decorativas vivas; o antagonismo folha incompleta simétri-

ca / folha completa assimétrica; o antagonismo flor isolada vistosa / inflorescência discreta;  

o antagonismo flor putrescente / flor aromática; o antagonismo fruto seco / fruto carnoso; o an-

tagonismo fruto simples grande / fruto composto pequeno. 

Paradoxologia: o paradoxo da flor da trombeta, Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex 

Willd., vistosa e atratora, porém tóxica-alucinógena-letal; o paradoxo da flor sedutora, Rosa sp., 

no ramo aculeado; o paradoxo da árvore da espatódea, Spathodea campanulata P. Beauv., 

sombreadora e ao mesmo tempo produtora de toxinas e odores desagradáveis. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da coevolução. 

Filiologia: a botanofilia; a ecofilia; a dendrofilia; a heterofilia. 

Fobiologia: a botanofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de extrair mudas dos jardins. 

Mitologia: o mito dos devas; os mitos do druidismo; o mito das dríades; o mito das ha-

madríades; a mitificação das plantas pela botanomancia. 

Holotecologia: a ecoteca; a fitoteca. 

Interdisciplinologia: a Fitoconviviologia; a Fitologia; a Conviviologia; a Ecologia;  

a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Sistematico-

logia; a Intrafisicologia; a Interconscienciologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Fitosso-

ciologia; a Fitoecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade dedo verde. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação; o fi-

tófilo; o fitoterapeuta. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a fitófila; a fitoterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens acceptator; o Homo sapiens echologus; 

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sa-

piens benevolus; o Homo sapiens herbarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Botânica Atrativa Elementar = o interesse pelas variações e nuanças da 

morfologia das formas das plantas; Botânica Atrativa Mediana = a identificação e cultivo das 

espécies afins; Botânica Atrativa Avançada = o reconhecimento da planta secular estimulando as 

rememorações retrocognitivas pelas assimilações simpáticas diretas das fitoenergias conhecidas. 

 

Culturologia: a cultura da Fitoconviviologia. 

 

Fitologia. Os fatores de atração entre pessoas e plantas ocorrem em geral por meio de 

características particulares, peculiares ou específicas de cada espécie ou espécime capaz de sensi-

bilizar, estimular ou entreter o olhar do observador / pesquisador atento. Eis na ordem alfabética, 

6 categorias de chamativos exemplificados pelos caracteres botânicos vegetativos e reprodutivos: 

1.  Morfologia carpológica: a monospermia; a polispermia; os frutos secos ou carnosos; 

o fruto deiscente; o fruto indeiscente; o fruto simples; o fruto composto; o fruto múltiplo; o pseu-

dofruto. 

2.  Morfologia caulinar: a haste; o colmo; o tronco ou fuste; o estipe; o rizoma; o esto-

lho; o sarmento; as lianas; o rizóforo; a túbera; os bulbos; os cladódios; os filocládios; as rosetas. 

3.  Morfologia da semente: o tegumento; a amêndoa; o embrião; o cotilédone; a semen-

te nua; a semente protegida; a semente alimentícia; a semínula; as formas de corias; a plântula. 

4.  Morfologia floral: as sépalas; as pétalas; o cálice; a corola; o pedúnculo floral; o re-

ceptáculo floral; o botão floral; a homogeneidade floral; a heterogeneidade floral; a sexualidade 

da flor; a sensualidade da flor; os estames (androceu); os pistilos (gineceu); os ovários; os óvulos; 

as anteras; os pólens; as inflorescências. 

5.  Morfologia foliar: a superfície foliar; o bordo foliar; o ápice foliar; a composição fo-

liar; a consistência foliar; as extensões foliares; as variações foliares; a filotaxia; a heterofilia; as 

brácteas; as gavinhas; os folíolos; os foliólulos; as plantas áfilas. 

6.  Morfologia radicular: a coifa; a medula; o córtex; o sistema fasciculado; o sistema 

pivotante; as raízes tuberosas; as raízes grampiformes; as raízes tabulares; as raízes-escora; as raí-

zes adventícias; os haustórios; os pneumatóforos; o velame. 

 

Conexologia. Pela análise da Fitoconviviologia, plantas reconhecidamente afins pelo pú-

blico em geral ilustram o efeito das qualidades empáticas dessas espécies ou espécimes sobre  

a psicossomática e as ECs humanas. Eis 5 exemplos, na ordem alfabética, de espécimes local, re-

gional ou mundialmente conhecidos desencadeadores de assins empáticas e acolhedoras no entor-

no de si e com as pessoas em geral, inclusive com este autor: 

1.  Baobá. O antigo e centenário Baobá da Praça da República, Adansonia digitata  

L., próximo ao Palácio do Campo das Princesas e caminho do antigo Palácio Vrijburg (Friburgo), 

na Ilha Antônio Vaz no Bairro Santo Antônio na cidade do Recife, PE. 

2.  Carvalho. A velha Maria Gorda, Dicke Marie, Quercus robur L., a árvore mais anti-

ga da cidade de Berlim, Alemanha, acolhendo e sombreando os visitantes às margens do lago Te-

gel há quase 1.000 anos. 

3.  Dragon Tree. Os exemplares da Dracaena draco (L.) L., tendo 1 deles atingido até  

a idade estimada de 6.000 anos, representando pontos atrativos nas Ilhas Canárias, principalmente 

pelo formato do fuste e ramificações dos galhos. 

4.  Ipê. O grande Ipê-roxo, Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb) Mattos, do 

bairro Cognópolis, vivo há mais de 1 século, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC), Foz do Iguaçu, PR. 

5.  Taxodium. O representante de Pound cypress, o ―Cipreste do alagado‖, Taxodium 

distichum L., plantado no Campus CEAEC em março de 2005, representando a família das 

maiores plantas do mundo, com até 4 m de diâmetro, expectativa de vida para mais de 2.000 anos 

e prospectiva de funcionar ao modo de cápsula do tempo Botânica. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Botânica Atrativa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

05.  Árvore:  Fitoconviviologia;  Neutro. 

06.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Energotactismo:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  SENSIBILIZAÇÃO,  O  CULTIVO  E  A  IMPORTÂNCIA  DADA  

À  PRESENÇA  DAS  PLANTAS  NA  VIDA  DA  CONSCIN  PODE  

FAVORECER  APORTES  MNEMÔNICOS  NA  AUTOSSERIÉXIS,  
ATRAVÉS  DA  INVESTIGAÇÃO  PELA  BOTÂNICA  ATRATIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera as plantas como apenas ornamentos 

paisagísticos ou cultiva, além dos convencionalismos, a afinidade seriexológica com os princípios 

conscienciais botânicos? Procura trazer para o convívio doméstico aquelas espécies mais afins  

à holobiografia pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Raven, Peter H., Evert, Ray F.; & Eichhorn, Susan E.; Biologia Vegetal (Biology of Plants); coord.  

& trad. Jane Elizabeth Kraus; 906 p. 34 caps.; 85 esquemas; 43 fichários; 130 fórmulas; 999 fotos; 23 gráfs.; 551 ilus.;  
4 mapas; 52 tabs.; glos. 1.285 termos; 4 apênds.; alf.; 28 x 21 x 4 cm; br.; 6ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 

2001; páginas 384 a 497. 

2.  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 Cons-

cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100 e 127. 

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; 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 242. 
4.  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 281 e 330. 

 

R. L. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5162 

B O V I N O L A T R I A  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bovinolatria é o idiotismo cultural predominante na Índia, consistindo na 

adoração irracional praticada por homens e mulheres aos bovinos de modo geral, evidenciando 

falta de criticidade e discernimento, próprios da imaturidade consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo bovino deriva do idioma Latim, bovinus, ―relativo à espécie bovi-

na‖. Surgiu no Século XVI. O sufixo latria procede do idioma Grego, latreía, ―serviço, trabalho 

assalariado, serviço a um deus, culto, adoração‖. 

Sinonimologia: 1.  Fascinação bovina. 2.  Adoração bovina. 3.  Santificação bovina.  

4.  Hagiolatria bovina. 5.  Beatificação bovina. 6.  Gurulatria bovina. 7.  Idolatria bovina. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo bovino: bo-

vicida; bovicídeo; bovídea; bovídeo; bovina; bovinocultor; bovinocultora; bovinocultura; 

Bovinoculturologia; bovinotecnia; bovinotécnica; bovinotécnico. 

Neologia. As duas expressões compostas bovinolatria moderada e bovinolatria radical 

são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Gurulatria. 2.  Antropolatria. 3.  Santificação canônica. 4.  Adoração 

de pessoa. 

Estrangeirismologia: o background cultural coletivo; os cultural values; o modus ratio-

cinandi; o status social. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à zooconvivialidade lúcida. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: Inexiste mito in-

teligente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivalidade; o holopensene cultural coletivo; 

os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os socio-

pensenes; a sociopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os demopensenes; a demo-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os 

infantopensenes; a infantopensenidade; os ortopeneses; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a bovinolatria; os mitos; os ritos; a ilogicidade; a demagogia religiosa; a Divi-

nologia; a robéxis; o nivelamento por baixo das multidões; as interprisões grupocármicas; a falta 

da tares; a lacuna de discernimento; a ausência de autopesquisa racional; os arquétipos doentios;  

a fuga da realidade; a apriorismose; a interiorose; a manipulação do povo ignorante; os misticis-

mos; os maus hábitos; os lixos mentais; a pressão da Mesologia sobre a conscin ignorante; a cul-

tura funcionando como software da vida humana; a Etnopsiquiatria; os folclores; os tradicionalis-

mos; os fundamentos da matriz cultural; a relatividade cultural; a antirrelatividade cultural; o poli-

ticamente correto; a formação cultural; a deformação cultural promovida pelas religiões; a falta de 

Higiene Consciencial; a falta do pensamento crítico; o politicamente correto impedindo o debate; 

o carneirismo; os tabus; as crendices; o belicismo sendo dos piores tipos de idiotismo cultural; os 

fatos sociais coercitivos; os crimes cometidos em nome da cultura; o anacronismo cultural; o con-

dicionamento cultural; o idiotismo grupocármico; a incultura; a força do atraso; a fuga da realida-

de; a lavagem cerebral; a lavagem subcerebral; a manipulação cultural; as superstições; os trafa-

res culturais; os trafares mesológicos; os condicionamentos intrafísicos; a canga dos hábitos arrai-

gados; as repressões; o hinduísmo; a reurbex; a vivência da tares. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta do desen-

volvimento parapsíquico; a reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inculcação cultural–condicionamento cultural; o sine-

gismo lavagem cerebral–lavagem subcerebral; o sinergismo idiotismo cultural–idiotismo grupo-

cármico; o sinergismo falta de cognição–pressão social; o sinergismo tendência da personalida-

de–condicionamento cultural. 

Principiologia: o princípio diretor da consciência; o príncipio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos de conduta sociais específicos de cada cultura; o código pes-

soal de Cosmoética (CPC) aplicado à Sociometria. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; as teorias sociológicas e antropoló-

gicas. 

Tecnologia: as técnicas da evitação da cultura do atraso; as técnicas da convivialidade 

sadia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Antropologia; o Colégio Invisível da Sociologia;  

o Colégio invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da cultura em geral; os efeitos nocivos dos idiotismos 

culturais; os efeitos da subcerebralidade; os efeitos da manipulação a partir do culto da vaca. 

Enumerologia: a origem dos costumes; os condicionamentos culturais; o freio dos con-

dicionamentos; a canga dos hábitos arraigados. 

Binomiologia: o binômio matriz mental–matriz cultural. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação ideia inata–conhe-

cimento cultural; a interação patológica tara cultural–distorção da realidade; a interação santi-

ficação boniva–santificação humana; a interação evolução fisiológica–evolução cultural. 

Crescendologia: o crescendo cultura pessoal–cultura grupal; o crescendo fé-dogma. 

Trinomiologia: o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; 

o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio patológico 

preconceituações-superstições-estigmatizações; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cere-

bral–lavagem paracerebral. 

Polinomiologia: o polinômio ressoma-mesologia-genética-paragenética; o polinômio 

das peculiaridades culturais modo de ver–modo de sentir–modo de pensar–modo de reagir. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / lavagem subcerebral; o antagonismo 

conscin lúcida / conscin ingênua; o antagonismo conscin carnívora / conscin vegetariana;  

o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo relação destravadora da 

evolução / relação atravancadora da evolução; o antagonismo Escala Evolutiva das Consciên-

cias / sistema de castas indiano; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimeti-

zador. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a asnocracia; a gurucracia; a escravocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; as leis sociais; as leis culturais malévolas; as leis da 

Conviviologia; a lei da educação evolutiva permanente; a lei da interassistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a batopensenofilia; a culturofilia; mimeticofilia patológica; a decidofilia; a mi-

tofilia; a sociofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a culturofobia; a criticofobia; a neofobia; a decidofobia; a sociofobia; a bi-

bliofobia; a intelectofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a teomania; a idolomania; as manias milenares; as manias em bases cul-

turais; a gurumania; a hagiomania; a religiomania; as manias idiossincráticas coletivas. 
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Mitologia: os mitos culturais seculares; os mitos religiosos; a Antimitologia; os mitos 

das coisas tidas como sagradas; os travões dos mitos em geral; o mito do relativismo cultural. 

Holotecologia: a culturoteca; a intelectoteca; a socioteca; a nosoteca; a mesmexoteca;  

a mitoteca; a historioteca; a idiotismoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Psicologia; a Antropologia;  

a Mesologia; a Culturologia; a Intrafisicologia; a Fantasiologia; a Holoculturologia; a Grupocar-

mologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Polimatologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o idiota cultural; o antepassado de si mesmo; o homem da massa huma-

na impensante; o pré-serenão vulgar; o comatoso evolutivo; o autovitimizado; o agente retrocog-

nitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exempla-

rista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sociólogo 

francês Émile Durkheim (1858–1917). 

 

Femininologia: a idiota cultural; a antepassada de si mesma; a mulher da massa humana 

impensante; a pré-serenona vulgar; a comatosa evolutiva; a autovitimizada; a agente retrocognito-

ra; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cogno-

polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; 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 tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens in-

fantilis; o Homo sapies negligens; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus;  

o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo 

sapiens antologicus; o Homo sapiens alienatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bovinolatria moderada = o hábito de a conscin, homem ou mulher, se 

ajoelhar perante a vaca; bovinolatria radical = o hábito de a conscin, homem ou mulher, ingerir  

a urina da vaca. 

 

Culturologia: a cultura da preguiça mental; a cultura da convivialidade sadia; a cultu-

ra da convivialidade Cosmoética; o condicionamento cultural; os idiotismos culturais de todas as 

naturezas; a cultura da irreflexão; a cultura da megafraternidade. 

 

Religiosidade. Na Índia, país de religião predominantemente Hindu, no imaginário co-

letivo, os bovinos possuem status superior ao dos seres humanos. Isto ocorre devido ao sistema de 

castas usar as origens do nascimento para separar os indivíduos, e os bovinos serem posicionados 

em condição superior aos indivíduos da casta Dalit, conhecidos pela alcunha ―os intocáveis‖. 
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Discriminação. Os indivíduos, denominados ―intocáveis‖, sofrem discriminações em to-

dos os ambientes de convívio social. Tal fato evidencia, de maneira contundente, o papel extre-

mamente nocivo da religiosidade solapando a racionalidade e o discernimento. 

Castas. Sob a ótica da religião Hindu, o sistema de castas indiano é subdividido em 5 ti-

pos, na seguinte ordem hierárquica: 

1.  Brahmas (sacerdotes e letrados): nasceram da cabeça de Brahma. 

2.  Xátrias (guerreiros): nasceram dos braços de Brahma. 

3.  Vaixás (comerciantes): nasceram das pernas de Brahma. 

4.  Sudras (servos, camponeses, artesãos e operários): nasceram dos pés de Brahma. 

5.  Dalits (párias): nasceram sem casta. 

 

Sistema. Oficialmente, o sistema de castas na Índia foi abolido com a constituição pro-

mulgada em 1950, porém persiste na cultura indiana, principalmente nas áreas rurais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a bovinolatria, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

02.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

03.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

05.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

09.  Megaidiotismo  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

11.  Paraaculturação:  Parassociologia;  Homeostático. 

12.  Resíduo  mitológico:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tara  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  BOVINOLATRIA  EVIDENCIA  DE  MANEIRA  ÓBVIA  E  PA-
RADOXAL,  O  ATRASO  MULTISSECULAR  VIVENCIADO  POR  

MILHÕES  DE  CONSCIÊNCIAS  IMATURAS  E  CARENTES 
DE  REEDUCAÇÃO  NESTE  PLANETA  HOSPITAL-ESCOLA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como se posiciona perante os idiotismos cultu-

rais? Tais questões afetam, de algum modo, a condição da própria lucidez? 

 

E. L. C. 
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B R A I N W A S H I N G T O N  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A brainwashington é a megamáquina de lavagem cerebral, política, predo-

minante nos Estados Unidos da América, gerada e imposta à população dessa grande nação e aos 

demais Estados da Terra, a partir dos órgãos governamentais da Capital Federal, Washington, DC, 

começando pelo próprio nome empregado América. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo brain vem do idioma Inglês Antigo, braegen, derivado do idio-

ma Alemão, bregen, e este do idioma Grego, bréchma, brechmós, ―parte frontal da cabeça‖. Sur-

giu no Século XII. O nome Washington deriva do idioma Inglês Antigo, significando ―local da sa-

bedoria‖. A cidade de Washington, Capital dos EUA, recebeu este nome em homenagem ao pri-

meiro presidente estadunidense, George Washington (1732–1799). O termo brainwashing apare-

ceu no idioma Inglês em 1950, provavelmente através da tradução da expressão do idioma Chi-

nês, xi nao, composta de xi, ―wash‖, e nao, ―brain‖. 

Sinonimologia: 1.  Lavagem cerebral de Washington. 2.  Propaganda política. 3.  Impo-

sição ideológica. 

Neologia. O vocábulo brainwashington (brain, ―cérebro‖; to wash, washing, ―lavar‖; 

ton, ―tom, moda‖; e Washington, ―a Capital, DC, o Distrito Federal‖), e as duas expressões com-

postas brainwashington light e brainwashington heavy são neologismos técnicos estrangeirísticos 

da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Liberdade de expressão. 2.  Informação democrática. 

Estrangeirismologia: a brainwashington; o king-dollar-sign; as tentativas de controle 

da Internet; o país dos Hominis bellicosus; a gun society; a triggernometry; a National Rifle As-

sociation (NRA); o maior lobby de armas; a pressão informativa da Central Intelligence Agency 

(CIA); as infiltrações urbi et orbi de espiões; a money society; a imposição da Pax Americana;  

a Lei USA Patriot 1; a Lei USA Patriot 2. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da lavagem subcerebral belicista; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a lavagem estadunidense de cérebro; o país da América; a capital dos EUA;  

o Império Estadunidense; a única hiperpotência no início do Século XXI; o megapoder solitário;  

a hegemonia militar esmagadora; a hegemonia midiática; a hegemonia ecológica; o terrorismo 

climático; a arrogância acrítica estadunidense; a caça periódica às bruxas; a truculência imperial 

mascarada; o registro histórico da época; as invasões e ocupações de países indefesos; os exces-

sos com os prisioneiros de guerra; a poluição industrial imposta; as máquinas das desinformações 

hipócritas; o politicamente correto; a falsa democracia; a economia selvagem; a algibeira, o órgão 

mais sensível do corpo humano; o lobismo legalizado desenfreado; o controle das mídias; a mor-

daça da imprensa; a autocensura generalizada; os escândalos dos assessores presidenciais; os es-

cândalos industriais; a invasão, baseada em mentiras, do Iraque; as matanças contínuas de civis;  

o fogo amigo; as prisões estadunidenses clandestinas no Estrangeiro; o fracasso de New Orleans; 

a pressão bélica do Pentágono; o país mais armado do Planeta; os homicídios legalizados; as sé-

ries de execuções nas cadeiras elétricas; a pressão artística da indústria de Hollywood; o maior 

cassino da Terra (EUA); a pressão republicana; a Doutrina Bush (Bushism) antidemocrática;  
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o pensamento único; o maniqueísmo; as políticas internacionais, erradas e sistemáticas de 

Washington; a manipulação dinheirista e ditatorial via Fundo Monetário Internacional (FMI)  

e Banco Mundial; a corte a certos ditadores e a morte a outros ditadores; os monopólios; as 

dezenas de Agências Governamentais estadunidenses espalhadas pelos Continentes; o mundo uni-

polar pós-Guerra Fria. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a não-admissão do princípio da admiração-discordância. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: o viés familiar; o viés religioso; o viés cívico; o viés cultural; o viés pro-

fissional; o viés econômico; o viés cosmoético. 

Holotecologia: a globoteca; a socioteca; a politicoteca; a economoteca; a ideoteca;  

a culturoteca; a monopolioteca; a minoroteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Politicologia; a Evoluciologia; a Intrafisico-

logia; a Conviviologia; a Economia; a Comunicologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia;  

a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consbéis estadunidenses desastradas; a camarilha dos cowboys do 

Texas. 

 

Masculinologia: o presidente George W. (Warrior) Bush (1946–), o primeiro ditador 

mundial da História Humana; os ministros estadunidenses; os agentes secretos estadunidenses; os 

supersoldados estadunidenses; os civis mortos sistematicamente; os embaixadores estaduni-

denses; 

 

Femininologia: as estadunidenses submissas; as embaixadoras estadunidenses. 

 

Hominologia: o Homo sapiens texanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: brainwashington light = a megaecomáfia dos EUA por meio de Holly-

wood; brainwashington heavy = as invasões estadunidenses desnecessárias de países. 

 

Culturologia: a cultura do belicismo universal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a brainwashington, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5168 

7.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

AS  LAVAGENS  SUBCEREBRAIS,  GERADAS  A  PARTIR  DE   
WASHINGTON,  ESPECIFICAM  BEM  A  FILOSOFIA  DO  AME-

RICAN  WAY  OF  LIFE  TIRANIZANDO  A  VIDA  TERRESTRE  

DESDE  O  TÉRMINO  DA  SEGUNDA  GUERRA  MUNDIAL. 
 

Questionologia. Qual percentual de doutrinação política da brainwashington atua sobre 

você? Tal inculcação mercantilista tem trazido mais vantagens ou mais desvantagens para  

a evolução consciencial de todos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Boa Noite e Boa Sorte. Título Original: Good Night, and Good Luck. País: EUA. Data: 2005. Duração: 

93 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco. Legendado: Inglês; & Portu-

guês (em DVD). Direção: George Clooney. Elenco: David Strathairn; Patricia Clarkson; George Clooney; Jeff Daniels; 

Robert Downey Jr; & Frank Langella. Produção: Grant Heslov. Desenho de Produção: James D. Bissell. Direção de 

Arte: Christa Munro. Roteiro: George Clooney; & Grant Heslov. Fotografia: Robert Elswit. Montagem: Stephen Mirri-

one. Cenografia: Jan Pascale. Efeitos Especiais: Technicolor Creative Services. Companhia: Warner Independent Pictu-

res (WIP); 2929 Productions; Participant Productions; Davis-Films; Redbus Pictures; Tohokushinsha Film; Section Eight; 
& Metropolitan (MTA). Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: O jornalista Edward R. Murrow (David Stra-

thairn) ousa denunciar a campanha de caça às bruxas contra os suspeitos de serem comunista promovida pelo senador 

americano Joseph McCarthy na década de 50. 
2.  O Bom Pastor. Título Original: The Good Shepherd. País: EUA. Data: 2006. Duração: 167 min. Gêne-

ro: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; Espanhol; Alemão; & Russo. Cor: Colorido. Legendado: Espa-

nhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Robert De Niro. Elenco: Matt Damon; Angelina Jolie; Alec Baldwin; 
Tammy Blanchard; Billy Crudup; Robert De Niro; Michael Gambon; William Hurt; & Timothy Hutton. Produção: Ro-

bert De Niro; James G. Robinson; & Jane Rosenthal. Desenho de Produção: Jeannine Claudia Oppewall. Direção de Ar-

te: Robert Guerra. Roteiro: Eric Roth. Fotografia: Robert Richardson. Música: Bruce Fowler; & Marcelo Zarvos. Mon-

tagem: Tariq Anwar. Cenografia: Gretchen Rau; Leslie E. Rollins; & Alyssa Winter. Efeitos Especiais: Basement; Ca-

feFX; Digital Backlot; & New Deal Studios. Companhia: Universal Pictures; Morgan Creek Productions; Tribeca Pro-

ductions; & American Zoetrope. Outros dados: Filme sobre o início das atividades da CIA (Central Intelligence Agency). 
Sinopse: Ainda estudante, Edward Wildon (Matt Damon) é recrutado para trabalhar no serviço de espionagem americano. 

Na CIA, ele irá entrar em contato com a paranoia da guerra fria. 
3.  O Suspeito. Título Original: Rendition. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min. Gênero: Drama. Ida-

de (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Gavin Hood. 

Elenco: Omar Metwally; Reese Witherspoon; Jake Gyllenhaal; Meryl Streep; Yigal Naor; & Peter Sarsgaard. Produção: 
Steve Golin; & Marcus Viscidi. Desenho de Produção: Barry Robison. Direção de Arte: Kevin Constant; Tony Noble; 

Harry Pain; & Keith Pain. Roteiro: Kelley Sane. Fotografia: Dion Beebe. Música: Paul Hepker; & Mark Kilian. Monta-

gem: Megan Gill. Cenografia: Jille Azis. Efeitos Especiais: Digital Dimension; & Pacific Title. Companhia: Anony-
mous Content; Level 1 Entertainment; MID Foundation; & New Line Cinema. Outros dados: Baseado em fatos. Sino-

pse: Ao descobrir o desparecimento do marido de voo em direção aos Estados Unidos, Isabella El-Ibrahim começa deses-

perada luta para descobrir onde ele está. A trama fica mais complicada quando o observador da CIA começa a presenciar 
método não-ortodoxo de interrogatório e tortura. Tudo isso, pois, de acordo com a lei Extreme Rendition, suspeito de ter-

rorismo pode ser levado para o país de origem e lá ser interrogado por autoridades norte-americanas. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 293. 
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B R E C H A    P A T O P E N S Ê N I C A  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A brecha patopensênica é a oportunidade ou abertura decorrente de auto-

pensenização patológica por parte da consciência, intra ou extrafísica, tornando-a vulnerável  

e propensa a intrusões assediadoras. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo brecha deriva do idioma Francês, brèche, ―abertura; rachadura‖. 

Surgiu no Século XVII. O elemento de composição pato vem do idioma Grego, páthos, ―doença; 

paixão; sentimento‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocá-

bulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar uma 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 re-

ceber 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, enér-

geia, ―força em ação‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Abertura pensênica parapatológica. 2.  Fenda pensênica de assédio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo brecha: bre-

chação; brechada; brechado; brechão; brechar; brechiforme; brechil; embrechada; embrecha-

do; embrechar. 

Neologia. As 3 expressões compostas brecha patopensênica, brecha patopensênica mí-

nima e brecha patopensênica máxima são neologismos técnicos da Autassediologia. 

Antonimologia: 1.  Integridade autopensênica. 2.  Continuum ortopensênico. 3.  Decor-

rência do autequilíbrio pensênico. 4.  Consequência da higidez pensênica. 

Estrangeirismologia: o Patopensenarium; o Melexarium; a accident proneness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à higidez pensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a brecha patopensênica; a autopensenização atratora de assédio; o holo-

pensene pessoal do descontinuísmo; o holopensene pessoal de desconforto; a desarmonia pensêni-

ca pessoal; os bagulhos autopensênicos; a atração pensênica patológica; a ressonância dos pense-

nes pessoais desequilibrados; a afinidade pensênica assediadora; os bilipensenes; a bilipensenida-

de; os baratropensenes; a baratropensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; os cripto-

pensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ectopensenes; a ecto-

pensenidade; os erotopensenes; a erotopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os es-

cleropensenes; a escleropensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os estultopense-

nes; a estultopensenidade; a pressão holopensênica; os entropopensenes; a entropopensenidade; 

os assediopensenes; a assediopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os intrusopense-

nes; a intrusopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; as recaídas patopensênicas; os 

ociopensenes; a ociopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os repensenes; a repenseni-

dade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os tauto-

pensenes; a tautopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os lacunopensenes; a lacu-

nopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade;  

a reeducação autopensênica. 

 

Fatologia: o conflito íntimo pessoal; o aborrecimento; a contrariedade; o desapontamen-

to; as ideias de baixa autestima; a falta de atenção; os devaneios; as frustações; a cunha mental;  
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a evocação de conscins patológicas; a evocação de conscins assediadoras; a falta de concentração 

mental; a falta de autoconfiança; o descontrole emocional; o porão consciencial prolongado;  

a perda de tempo evolutivo; o estresse negativo; a irreflexão; a fadiga; a imaturidade; a ausência 

da autocrítica; a indisciplina mental; o ato de pensar mal dos outros e de si próprio; a autocorrup-

ção; o descomprometimento proexológico; a autassedialidade; a impulsividade; o condicionamen-

to impensado; a desilusão; a dramatização dos fatos; as decisões incoerentes; as decisões impen-

sadas; a intencionalidade patológica; as dificuldades autoimpostas; a antidesassedialidade; a irra-

cionalidade íntima; os acidentes de percurso; a autossabotagem; a melin; o mentalsoma em desu-

so; a cascata de erros; a vivência da anticosmoética; a desvitalidade holossomática; a mudança de 

hábitos; a autoconscienciometria; a Higiene Consciencial. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desco-

nhecimento da multidimensionalidade; os bloqueios holochacrais; a carência energética; a evoca-

ção de consciexes patológicas; o alinhamento com as orientações do guia amaurótico; o vampiris-

mo energético; a assimilação antipática de energias; a projeção consciencial assediadora; a falta 

de lucidez extrafísica; a produção tão somente de projeções conscienciais inconscientes ou semi-

conscientes; o cascagrossismo parapsíquico; o autoinvestimento no domínio das energias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio. 

Principiologia: o princípio do descarte do imprestável; o princípio da não-linearidade;  

o princípio diretor da consciência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da automimese dispen-

sável. 

Tecnologia: as técnicas de reeducação autopensênica; a técnica da mudança de bloco 

pensênico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia. 

Efeitologia: o efeito da conexão pensênica com os assediadores; os efeitos da lacuna 

mental patológica; os efeitos da patopensenidade na energia gravitante e na promoção dos blo-

queios chacrais. 

Neossinapsologia: a ignorância quanto às neossinapses oriundas da retilinearidade pen-

sênica. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio patopensene ruidoso–pa-

topensene silencioso; o binômio patopensene exposto–patopensene mascarado; a ausência do bi-

nômio qualificação autopensênica–desperticidade. 

Interaciologia: a interação patológica pensenes dos assediadores–brecha patopensêni-

ca da conscin; a interação patopensenidade inconsciente–irresponsabilidade consciente. 

Crescendologia: o crescendo brecha patopensênica–autassédio cronicificado; o cres-

cendo patopensenidade continuada–desequilíbrio holossomático; o crescendo pensenidade pato-

lógica–acidentes de percurso. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-orgulho-inveja; o trinômio mal-dolo-ilegalidade;  

o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio patopensenidade-autassedialidade-antievolutivi-

dade. 

Polinomiologia: a ausência do polinômio cosmoético reflexão-autocrítica-autorrenova-

ção-assistência; a ausência do polinômio evolutivo anticonflitividade íntima–organização pensê-

nica–autodesassédio–heterodesassédio. 
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Antagonismologia: o antagonismo brecha patopensênica / manutenção da ortopenseni-

dade; o antagonismo patopensenidade / autopacificação íntima; o antagonismo autassédio / des-

perticidade; o antagonismo inércia patopensênica / taquipsiquismo evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência poder ser vítima da própria pensenidade. 

Politicologia: a ausência da evoluciocracia; a carência da assistenciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei de atração dos afins. 

Filiologia: a ausência da autoprofilaxiofilia; a ausência da lucidofilia; a ausência de reci-

nofilia; a ausência da neofilia; a assediofilia; a patofilia; a trafarofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a sociofobia; a neofobia; a decidofobia; a errofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da indisciplina auto-

pensênica; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pros-

pectiva trágica; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA). 

Maniologia: a patomania; a toxicomania. 

Mitologia: a superação do mito “pau, se nasce torto, morre torto”. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a psicopatoteca; a psicos-

somatoteca; a profilaticoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Patopensenologia; a Nosopensenologia; a Pa-

rapatologia; a Anticosmoeticologia; a Subcerebrologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Pa-

raprofilaxiologia; a Intencionologia; a Raciocinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autassediada; a conscin heterassediada; a consciência pré-desper-

ta; a conscin baratrosférica; a consréu ressomada; a conscin lúcida; a consciex assediadora; o guia 

amaurótico; a consciex parapatológica; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o 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 pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens negligens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens infantilis; 

o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: brecha patopensênica mínima = a atratora de heterassédio pontual, não 

duradouro; brecha patopensênica máxima = a atratora de heterassédio cronicificado. 

 

Culturologia: a cultura da impunidade; os idiotismos culturais; a cultura do hedonismo. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 20 

exemplos de trafares da conscin propensa a apresentar brecha patopensênica: 

01.  Ansiedade. 

02.  Arrogância. 

03.  Autocorrupção.  

04.  Autoculpa. 

05.  Autodesorganização. 

06.  Autorrepressão. 

07.  Autovitimização. 

08.  Baixa autestima. 

09.  Ciúme. 

10.  Competitividade. 

11.  Dispersividade. 

12.  Dramatização. 

13.  Egoísmo. 

14.  Insegurança. 

15.  Inveja. 

16.  Orgulho. 

17.  Passividade. 

18.  Perfeccionismo. 

19.  Pusilanimidade. 

20.  Teimosia. 

 

Providências. Eis, na ordem funcional, 3 providências imediatas e úteis na vigência das 

automanifestações pensênicas nosológicas: 

1.  Autorreflexão: interromper a atividade em curso e realizar a autorreflexão. 

2.  Autorreequilíbrio: mobilizar as energias conscienciais (ECs) visando alcançar o EV 

e o consequente reequilíbrio holossomático. 

3.  Evitação: adiar decisões perante perturbações energéticas ou emocionais. 

 

Terapeuticologia. No universo da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 exem-

plos de providências úteis evitadoras das brechas patopensênicas: 

01.  Autanálise: autocrítica quanto à qualidade da autopensenidade. 

02.  Autobservação: detecção da ocorrência da linha crescente de pensamentos ima-

turos. 

03.  Autodiagnóstico: identificação dos momentos de ocorrência da brecha patopensêni-

ca (Etiologia). 

04.  Autoprescrição: elaboração de estratégia terapêutica. 

05.  Autorganização: profilaxia da autopatopensenidade através da autorganização. 

06.  Energossomaticidade: qualificação constante e crescente do estado vibracional. 

07.  Manutenção: concepção do código pessoal de Cosmoética com cláusulas mantene-

doras da autoortopensenidade.  

08.  Proatividade: análise de autocomportamentos atratores de acidentes de percurso. 

09.  Profilaxia: busca da postura traforista diária. 

10.  Racionalidade: consolidação da autocoerência, eliminando a irracionalidade nas 

manifestações pessoais. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a brecha patopênsenica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

07.  Binômio  Autassediologia-Acidentologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Binômio  incorruptibilidade  mental–desassedialidade:  Cosmoeticologia;  Home-

ostático. 

09.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

10.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Distúrbio  aleatório:  Parapatologia;  Neutro. 

12.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 

 

A  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  DE  POSTURAS  AN-
TIEVOLUTIVAS  VIABILIZA  A  AUTOSSUPERAÇÃO  GRADUAL  

DAS  BRECHAS  PATOPENSÊNICAS,  RUMO  À  CONQUISTA  

DA  AUTODESASSEDIALIDADE  E  DA  ORTOPENSENIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o padrão dos autopensenes? Conse-

gue identificar os momentos de brecha patopensênica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bernardes, Valéria; Influência do Holopensene Pessoal no Processo de Pacificação Íntima; Artigo; 

Anais do I Encontro da Paz: Reflexões Conscienciológicas sobre a Paz; Saquarema, RJ; 10-12.10.09; 299 p.; 4 caps.; 24 
signatários; glos. 134 termos; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Saquarema, RJ; 

2009; páginas 133 a 142. 

2.  Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; revisores Ivelise Vicenzi; et al.; 216 p.; 4 se-
ções; 36 caps.; 24 E-mails; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografia; 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; pági-

nas 19 a 46. 
3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 265 e 541. 
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; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 313, 416, 471, 478, 533 e 543. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 391 a 394. 

 

S. S. B. 
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B R I L H A R E C O    I N T E L E C T U A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O brilhareco intelectual é a condição imatura almejada pela conscin, ho-

mem ou mulher, ansiando por glórias, honrarias, homenagens, reconhecimentos, premiações, tri-

butos e reverências intelectivas superficiais e fugazes, em detrimento de manifestações mentais-

somáticas avançadas, prioritárias e interassistenciais, notadamente a megagestação consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo brilho procede do idioma Espanhol, brillar, ―luzir; resplande-

cer; cintilar‖, e este do idioma Italiano, brillare, oriundo do idioma Latim, beryllus, ―por causa do 

brilho‖. Surgiu no Século XVII. O termo intelectual provém do idioma Latim, intellectualis, 

―relativo à inteligência‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Fugacidade intelectiva. 2.  Ectopia intelectual. 3.  Vaidade intelectu-

al. 4.  Exibicionismo do intelecto. 5.  Imaturidade mentalsomática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo brilho: abri-

lhantador; abrilhantar; brilha; brilhado; brilhador; brilhância; brilhantaço; brilhantado; bri-

lhantar; brilhante; brilhantense; brilhantez; brilhanteza; brilhantina; brilhantinense; brilhantis-

mo; brilhantura; brilhar; brilhareco; brilharete; brilhareto; brilharêtur; brilhatura; brilheiro; 

brilhosa; brilhoso; maxibrilhareco; minibrilhareco; rebrilhação; rebrilhante; rebrilhar; rebrilho. 

Neologia. As 3 expressões compostas brilhareco intelectual, minibrilhareco intelectual  

e maxibrilhareco intelectual são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência intelectual. 2.  Lucidez intelectiva. 3.  Primoprioridade 

intelectual. 4.  Maturidade mentalsomática. 

Estrangeirismologia: os googlectuais; os wikieruditos; a intelligentsia desperdiçada;  

o escritor best-seller; a ilusão da fast-track erudition; a intelectual shallowness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Apaguemos 

fogos-fátuos intelectuais. 

Coloquiologia. Eis 8 expressões populares aplicadas ao tema: – O pseudointelectual 

com QI de samambaia de plástico; o raposa; o águia; o cobra; o sabichão; o metido; o enxerido; 

o sabe-tudo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vaidade intelectual; os egopensenes; a egopen-

senidade; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os 

pseudopensenes; a pseudopensenidade; a autopensenidade intoxicada pelo egocentrismo imaturo 

da conscin insegura quanto aos próprios talentos mentaissomáticos. 

 

Fatologia: o brilhareco intelectual; o palco existencial utilizado de maneira imatura;  

a fogueira das vaidades da Ciência eletronótica; a ausência de inteligência evolutiva (IE); o bru-

xuleio pálido das condecorações acadêmicas; a Academia Brasileira de Letras (ABL); o fardo dos 

fardões acadêmicos; os 15 minutos de fama do escritor de autajuda na lista dos mais vendidos;  

a carreira solo em detrimento da grupalidade produtiva; a maxipeça do minimecanismo academi-

cista; a ausência de recheio consciencial; a láurea universitária; a invasão de blogs pessoais de  

ilustres desconhecidos, expondo a própria douta ignorância; a desonestidade intelectual potencia-

lizada pela web; a incoerência do título de doutor honoris causa entregue à personalidade políti-

ca, intelectualmente medíocre; a falta de autocriticidade; as coautorias oportunistas nos periódicos 

científicos Qualis A; o insulto à inteligência alheia; a conscin enamorada da própria produção 
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intelectiva; a genialidade anticosmoética; a defesa da autoimagem erudita; o desperdício dos 

trafores mentaissomáticos; a erudição fossilizada dos imortais das academias; a recusa inteligente 

de homenagens e bajulações atreladoras; a omissão superavitária; o saldo intelectual da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a autonomia da Universidade Aberta da Conscienciologia (UAC); a li-

berdade de expressão nas Tertúlias Conscienciológicas; a autoridade moral da conscin verbacio-

logista; a força presencial silenciosa do exemplarista evolutivo; o bem-estar da intelecção pró- 

-evolutiva; o autêntico brilho mentalsomático do intermissivista publicando neoverpons; a lumi-

nescência das megagestações conscienciais libertadoras. 

 

Parafatologia: a deficiente autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as cons-

ciexes satélites do arrogante intelectual; as comunexes atrasadas, reproduzindo ambientes acadê-

micos estagnados e obsoletos; a ilusão de levar títulos e diplomas mundanos para o extrafísico;  

a parerudição; a importância cabal do parapsiquismo na tridotação consciencial; a inteligência 

evolutiva notória dos evoluciólogos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo atrator intelectual–neoverbetógrafo; o sinergismo auten-

ticidade intelectual–autoconfiança autoral; o sinergismo conteúdo cognitivo–conteúdo comuni-

cativo; o sinergismo autocompetência evolutiva–autodesempenho criativo. 

Principiologia: o princípio do “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”;  

o princípio egológico “falem mal, mas falem de mim”; a escravização ao princípio “publicar em 

revista indexada ou perecer”. 

Codigologia: a incipiência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da saúde intelectual; a teoria das priorizações evolutivas. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários; a técnica da pes-

quisa dos 50 prefácios; a técnica do autodidatismo; a técnica do turno mentalsomático; a técnica 

do trabalho antelucano; a técnica da banana technique. 

Voluntariologia: o voluntário anônimo, minipeça de maximecanismo mentalsomático 

grupal; o verbetógrafo voluntário identificado apenas com iniciais, ao término do verbete. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o labora-

tório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; 

 o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invi-

sível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito vexatório das citações-chute; o efeito desastroso das citações pseu-

doeruditas; o efeito frustrante de deixar-se seduzir pela simplificação; o efeito anticosmoético 

dos plágios científicos; o efeito automotivador da erudição cultivada; o efeito halo das próprias 

ideias originais; o efeito holofote da sabedoria cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses exigidas no labor intelectual verponológico. 

Ciclologia: o ciclo calourice–veteranice verbetográfica; o ciclo apego-desapego; o ciclo 

palco–bastidor existencial. 

Enumerologia: o brilhareco social; o brilhareco cultural; o brilhareco filosofal; o bri-

lhareco conferencial; o brilhareco professoral; o brilhareco autoral; o brilhareco mentalsomático. 

Binomiologia: o binômio patológico arrogância-ignorância; o binômio autavaliação– 

–reperspectivação intelectual; o binômio regressivo hermetismo academicista–fechadismo cientí-

fico; o binômio ideia-intenção. 

Interaciologia: a interação nosográfica autengano–estrelismo intelectivo; a interação 

murismo intelectual–elogio controvertível; a interação autopatopensenidade–graforreia interes-

seira. 
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Crescendologia: o crescendo vaia reeducativa–ovação autêntica; o crescendo aperitivo 

intelectual–banquete erudito; o crescendo autodisciplina intelectiva–produtividade mentalsomá-

tica; o crescendo gescon pessoal–gescon grupal; o crescendo verbete–livro pessoal–megages- 

con coletiva; o crescendo monografia-dissertação-tese; o crescendo torre de marfim da auterudi-

ção–debatódromo aberto da autexperiência. 

Trinomiologia: o trinômio conscin sociosa–conscin narcisista–conscin artista; o trinô-

mio ator de teatrão–persona bufônica–conscin histriônica. 

Polinomiologia: o polinômio conquista-êxito-sucesso-triunfo; o polinômio fiasco-malo-

gro-soçobro-embaraço. 

Antagonismologia: o antagonismo casa do intelecto / puxadinho do senso comum;  

o antagonismo tolicionário / dicionário; o antagonismo digestão intelectual / azia mentalsomáti-

ca; o antagonismo autorrealidade / autoficção; o antagonismo humildade / vaidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin-pavão intelectual apresentar sutil baixa autesti-

ma; o paradoxo do escritor brasileiro laureado internacionalmente, traduzido para 69 idiomas, 

em 150 países e membro da ABL, ter o conjunto da obra embasada em misticismo pueril; o para-

doxo da conscin em busca do brilhareco intelectual apresentar marcante temperamento artís- 

tico. 

Politicologia: a asnocracia; a política do puxa-saquismo na distribuição indiscriminada 

de condecorações acadêmicas. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectual da celebridade piegas. 

Filiologia: a intelectofilia; a conteudofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia; a pesquiso-

filia; a criteriofilia; a egofilia. 

Sindromologia: a síndrome da aprosexia; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

narcisista; a síndrome de Amiel; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a megalomania. 

Mitologia: o mito de Narciso aplicado à autoprodução intelectual; o mito da Ciência 

glamourosa. 

Holotecologia: a idiotismoteca; a inutiloteca; a consciencioteca; a egoteca; a argumen-

toteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Inutilogia; a Autengano-

logia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Holomaturologia; a Proexologia; 

a Desviologia; a Mimeticologia; a Autodesassediologia; a Etologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin imatura; a isca humana inconsciente; a conscin displicente;  

a conscin eletronótica; a celebridade minidissidente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intelectualoide; o vaidoso intelectual; o neoau-

tor deslumbrado; o hiperrevisor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intelectualoide; a vaidosa intelectual; a neoau-

tora deslumbrada; a hiperrevisora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens 

malevolens; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens antimodelus; o Homo sapiens ana-

chronicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minibrilhareco intelectual = o patrono da feira do livro da cidade interio-

rana; maxibrilhareco intelectual = o literato quase desconhecido ganhador do Prêmio Nobel de Li-

teratura. 
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Culturologia: a cultura de verniz; a cultura da espetacularização; a cultura inútil;  

a cultura do neonarcisismo; a cultura de almanaque de bolso; a cultura da competição. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, na ordem funcional, 3 tipos de tratamen-

tos pseudoeruditos dados às próprias produções gráficas, pela conscin portadora de jactância inte-

lectiva, em detrimento da conteudística consciencial: 

1.  Frase pronta: a preguiça mental; os vícios de raciocínio; as frases de efeito; os 

ditados populares simplórios; a filosofia de para-choque de caminhão. 

2.  Chavão: o bordão; o clichê; o estereótipo; o plágio evidente; o lirismo ingênuo. 

3.  Prosaísmo: o comezinho; o trivial; o vulgar; o lugar-comum; o óbvio ululante; o ras-

taquera. 

 

Terapeuticologia: reciclagens intraconscienciais rumo à maturescência dos atributos 

mentaissomáticos, notadamente a racionalidade aplicada na busca da saúde intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o brilhareco intelectual, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Antidiscernimento  convencional:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Banana  technique:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Binômio  expectativa-recompensa:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Elogio  controvertível:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

11.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

13.  Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14.  Redutor  do  autodiscernimento:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  BRILHARECO  INTELECTUAL  É  A  ARMADILHA  EGOICA  

COMPROMETENDO  O  DISCERNIMENTO,  A  MATURIDADE 
E  REALIZAÇÃO  DA  MEGAGESCON  PESSOAL  E  GRUPAL,  
LEVANDO  AO  DESVIO  DE  PROÉXIS  E  AO  INCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é adepto(a) do espetáculo pirotécnico na 

exposição da auterudição ou já prioriza a finesse intelectual? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 142, 143 e 164. 
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Webgrafia  Específica: 
 

1.  Costa, Luciano Martins; Desonestidade Intelectual: A Praga dos Googlectuais e Wikieruditos; 30.10.07; 
Edição 457; disponível em <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a-praga-dos-googlectuais-e-wikieruditos>; 

acesso em: 14.10.11. 

 

E. M. M. 
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B U F F E R    F I N A N C E I R O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O buffer financeiro é a reserva técnica de dinheiro, em caráter profilático, 

alocada pela conscin, instituição ou empresa, especificamente para cobrir determinada despesa, 

por período de tempo pré-definido, minimizando impactos na proéxis pessoal ou grupal decorren-

tes de redução do rendimento financeiro. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Inglês, buffer, ―elemento ou mecanismo auxiliar que 

preserva temporariamente força, energia, informações, dados, para evitar danos‖, é de origem 

desconhecida. Apareceu, no idioma Português, em 1960. O termo finança deriva do idioma Fran-

cês, finance, ―pagamento; fonte de renda; recursos financeiros‖. Surgiu no Século XVI. O sufixo 

eiro, componente de adjetivos, procede do idioma Latim, airu, ―o que produz; trata de; cuida‖.  

O vocábulo financeiro apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Reserva financeira específica. 02.  Recurso financeiro ―carimbado‖. 

03.  Autonomia financeira específica. 04.  Independência financeira temporária. 05.  Pé-de-meia. 

06.  Economia pessoal. 07.  Investimento financeiro. 08.  Lastro financeiro. 09.  Segurança finan-

ceira. 10.  Autofinanciamento proexológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas buffer financeiro aquisitivo, buffer financeiro 

executivo e buffer financeiro distributivo são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 01.  Reserva a fundo perdido. 02.  Posses ociosas. 03.  Previdência pri-

vada. 04.  Fortuna; patrimônio; riqueza. 05.  Sobra financeira. 06.  Aporte de dinheiro. 07.  Ren-

dimento; salário. 08.  Dependência financeira. 09.  Dívida financeira. 10.  Despesa financeira; 

gasto financeiro. 

Estrangeirismologia: o Administrarium; o Planejamentarium; a money society; o back-

up; a conscin large. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade proexológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Economi-

ze, mas faça. Dinheiro: recurso proexológico. 

Citaciologia. Eis 4 citações relacionadas ao buffer financeiro, listadas na ordem alfabéti-

ca dos autores: 

1.  Aristóteles (384–322 a.e.c.): – As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam 

como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. 

2.  Francis Bacon (1561–1626): – O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. 

3.  James Baldwin (1924–1987): – O dinheiro, acabei por descobrir, era exatamente 

como o sexo: quando não se tem, não se pensa noutra coisa, e quando se tem, pensa-se noutras 

coisas. 

4.  Jean Jacques Rousseau (1712–1778): – O dinheiro que temos é o instrumento da li-

berdade; aquele de que andamos atrás é o da servidão. 

Proverbiologia. Eis a seguir 3 provérbios relacionados ao tema: – Dinheiro atrai dinhei-

ro. Seguro morreu de velho. Quem guarda sempre tem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal proexológico; o holopensene evolutivo da autorga-

nização; o holopensene pessoal da liberdade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holo-

pensene pessoal preventivo; a minimização dos efeitos das pressões holopensênicas relativas  

à falta de dinheiro. 
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Fatologia: o buffer financeiro; o buffer financeiro pessoal; o buffer financeiro institucio-

nal; o buffer financeiro empresarial; a liberdade financeira; a independência econômico-financei-

ra; o apego sadio à sobrevivência humana; a autonomia para a tomada de decisões; a inteligência 

preventiva; o calculismo das ações proexológicas planejadas; a autorganização financeira; o di-

nheiro poupado; o fato imprevisto causador de despesas inesperadas; a autodesorganização pesso-

al geradora de endividamento financeiro; a dívida desestabilizadora da consciência; a Era do Su-

perconsumismo; a Era da Fartura; o desperdício; o esbanjamento; a planilha financeira; a elimi-

nação do travão financeiro; a autoconsciência econômica; o patrimônio pessoal; o antiparasitis-

mo; a definição dos objetivos da poupança; a tesaurização sadia; o antiperdularismo; a estipulação 

de limites para os gastos pessoais; os benefícios evolutivos do poupar e do gastar inteligentes;  

a profilaxia da acumulação de posses desnecessárias excessivas; a manutenção dos propósitos 

evolutivos originais; a inteligência financeira; os projetos financeiros pessoais; os projetos finan-

ceiros da dupla evolutiva; os projetos financeiros institucionais; a Conscienciologia Econômica;  

a linha de pesquisa em Conscienciologia Organizacional (COR) da Associação Internacional pa-

ra Evolução da Consciência (ARACÊ); o Curso Autoconscientização Organizacional (AOG) da 

ARACÊ; o Curso Saúde Financeira da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC);  

o Curso Inteligência Financeira Proexogênica da Associação Internacional da Programação 

Existencial (APEX); a autossustentabilidade proexológica; os autodesempenhos proexológicos;  

o empreendedorismo interassistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a acumulação de 

bagulhos energéticos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os insights pessoais; as ideias 

inatas confirmadoras do perfil econômico-financeiro das retrovidas; o extrapolacionismo parapsí-

quico capaz de ampliar a compreensão pessoal para a aplicação do recurso financeiro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo organização pessoal–rendimento dos potenciais; o si-

nergismo aportes-retribuição; o sinergismo patológico autodesorganização-autodesperdício. 

Principiologia: o princípio pessoal do não endividamento; o princípio da responsabili-

dade pessoal; o princípio patológico da economia à base da porcaria ou da miséria; o princípio 

patológico de gastar hoje esperando ter o dinheiro para pagar amanhã; o princípio espúrio de 

gastar sempre além da conta; o princípio do “sabendo gastar, não vai faltar”; o princípio do 

guardar para ter quando precisar; o princípio da Economia com qualidade de vida; o princípio 

da precaução; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio de “quem 

tem projeto de vida não gasta dinheiro à toa”; o buffer financeiro empresarial minimizando  

o princípio mercadológico da venda a qualquer preço; o princípio cosmoético de evitar o rastro 

financeiro negativo, através da liquidação total de dívidas enquanto conscin. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias econômicas; a teoria da autossustentabilidade. 

Tecnologia: as técnicas de organização financeira; a técnica da poupança; as técnicas 

de administração do patrimônio econômico-financeiro; as técnicas de planejamento financeiro;  

a técnica de levar tudo de eito; a Tecnologia Financeira utilizada na implantação dos campi 

conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e da ARACÊ;  

a Tecnologia Financeira da Conscienciologia Organizacional aplicada na consecução dos proje-

tos da Associação ARACÊ. 

Voluntariologia: o buffer financeiro propiciando ao voluntário-docente custear a própria 

itinerância conscienciológica; o buffer financeiro construído pelo voluntário-autor para financiar  

a publicação da gescon pessoal; o buffer financeiro institucional, construído pelos voluntários as-

sociados, capaz de sustentar as atividades básicas da IC durante períodos de estruturação ou rees-

truturação administrativa e / ou parapedagógica institucional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 
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conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório vivencial da gestão de campus conscienciológico; o laboratório consciencio-

lógico da Priorologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito estagnador da dívida financeira na proéxis pessoal; a profilaxia 

dos efeitos patológicos da autoproéxis abortada na maxiproéxis grupal; o efeito reverberativo 

dos autoinvestimentos proexológicos afetando positivamente outras consciências; o efeito ala-

vancador do recurso financeiro na implantação de empreendimentos tarísticos. 

Neossinapsologia: as retrossinapses atuantes na gestão financeira; a reciclagem das re-

trossinapses ampliando a inteligência financeira. 

Ciclologia: o ciclo de vida do projeto planejar-elaborar-aprovar-implementar-avaliar-  

-replanejar; o ciclo proexológico planejar-quantificar-alocar-realizar ao longo da vida intrafí-

sica. 

Binomiologia: o binômio recepção-distribuição; o binômio apego-desapego; o binômio 

desorganização-endividamento; o binômio organização-prevenção; o binômio patológico depen-

dência-submissão; a aplicação saudável do binômio ganhar antes–gastar depois; o binômio dis-

cernir antes–auxiliar depois; o binômio inadimplência financeira–inadimplência proexológica; 

 o binômio poupança financeira–poupança existencial. 

Interaciologia: a interação inteligência financeira–inteligência evolutiva; a interação 

saldo da conta-corrente bancária–saldo da conta-corrente holocármica–saldo da FEP; a intera-

ção extensão das acumulações–qualidade das acumulações; a interação segurança-liberdade;  

a interação saúde financeira–saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial; a intera-

ção estabilidade-dinamismo; a interação previsão-provisão; a interação dos recebimentos atuan-

te nos empreendimentos interassistenciais. 

Crescendologia: o crescendo patológico despesa inesperada–endividamento financei-

ro–entropia pessoal–desvio proexológico; o crescendo sadio independência financeira–liberdade 

de ação–alavancagem proexológica; o crescendo acumulabilidade-usabilidade; o crescendo evo-

lutivo conscin miserê–conscin large; o crescendo assistencial egocarmalidade-grupocarmalida-

de-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

desviante sexo-dinheiro-poder; o trinômio econômico receita-despesa-reserva. 

Polinomiologia: o polinômio saber ganhar–saber investir–saber poupar–saber gastar–  

–saber doar; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo contar tostões / juntar milhões; o antagonismo ava-

reza / megafraternidade; o antagonismo mendigo / bilionário; o antagonismo liberdade / sujei-

ção; o antagonismo acúmulo sadio / acúmulo patológico; o antagonismo economia de consumo  

/ economia de investimento; o antagonismo poupança / perdularismo. 

Paradoxologia: o paradoxo produtivo economizar realizando; o paradoxo de reservar 

dinheiro para não pensar em dinheiro; o paradoxo de pensar no dinheiro para não precisar agir 

pensando só em dinheiro; o paradoxo patológico da avareza geradora de riqueza; o paradoxo 

patológico escravidão profissional–liberdade financeira. 

Politicologia: a plutocracia; a aristocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a política eco-

nômica; a retribuiciocracia; as políticas governamentais de crédito fácil gerando altos índices de 

inadimplência. 

Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da Economia Consciencial; a lei da sobrevi-

vência humana; a lei de responsabilidade fiscal; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a proexofilia; a administrofilia; a liberofilia; a desperdiciofilia. 

Fobiologia: a peniafobia; a crometofobia; a decidofobia; a economofobia; a hipengiofo-

bia; a paralipofobia; a nosofobia; a outofobia; a soteriofobia. 

Sindromologia: a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome da acumulação; a disciplina na 

construção do buffer financeiro servindo de evitação da síndrome do hiperconsumismo; a síndro-

me de Diógenes. 

Maniologia: a aritmomania; a oneomania; a peniomania; a plutomania. 
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Mitologia: o mito do 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 nu-

mismaticoteca; a organizacioteca; a proexoteca; a tecnoteca; a prevencioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Economia; a Psi-

cologia Econômica; a Engenharia Econômica; a Engenharia Financeira; a Neuroeconomia; a Eco-

nometria; a Autorganizaciologia; a Autoprevenciologia; a Profilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser autorganizado; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin previdente; a conscin sem preocupação 

com a sobrevivência econômico-financeira; a conscin large; a conscin miserê; a conscin escrava 

do vil metal; a conscin enquanto usufrutuária do recurso financeiro na dimensão intrafísica;  

a conscin empreendedora. 

 

Masculinologia: o unha-de-fome; o avaro; o usurário; o perdulário; o homem mesqui-

nho; o homem mão-de-vaca; o sovina; o pão-duro; o doador; o antidinheirista; o homem mão-fe-

chada; o homem mão-aberta; o prevenido; o poupador; o assessor econômico-financeiro; o agiota; 

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação; o empreendedor conscienciocêntrico. 

 

Femininologia: 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 agiota;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a empreendedora conscienciocêntrica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens thesaurus; o Homo sapiens paipator; 

o Homo sapiens fartus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: buffer financeiro aquisitivo = a reserva econômica capaz de custear a au-

tossobrevivência intrafísica; buffer financeiro executivo = a reserva econômica capaz de sustentar 

a concretização de determinado projeto autoproexológico; buffer financeiro distributivo = a reser-

va econômica passível de ser doada para aplicação em megaempreendimento maxiproexológico. 

 

Culturologia: a cultura do prevenir para não remediar; a cultura da preventividade. 
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Transdisciplinologia. O termo buffer pode ser encontrado em pelo menos 4 áreas de es-

tudo científico, listadas na ordem alfabética: 

1.  Eletricidade: o circuito isolado usado para impedir a influência de 1 circuito alimen-

tador sobre outro do mesmo tipo. 

2.  Informática: a área de memória temporária, alocada especificamente para transferên-

cia ou processamento de dados entre sistemas com diferentes velocidades. 

3.  Psicologia: o fator de proteção mediador entre a vulnerabilidade do indivíduo e os 

eventos estressantes da vida pelos quais ela passa. 

4.  Química: a solução-tampão capaz de manter inalterado o valor do potencial hidroge-

niônico (pH). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, pelo 

menos 3 personalidades estruturadoras do buffer financeiro: 

1.  Conscin amadora: constrói o buffer financeiro, percebendo-o importante somente 

quando precisa utilizá-lo. 

2.  Conscin insatisfazível: destina todo dinheiro excedente para reserva financeira, não 

se satisfazendo com os valores acumulados. 

3.  Conscin previdente: constrói o buffer financeiro e o utiliza com discernimento no 

momento preciso. 

 

Tipologia. Segundo a Intrafisicologia, a utilização do buffer financeiro pode ser de 2 ti-

pos, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Emergencial: o custeio de despesas de sobrevivência durante período emergencial, 

por exemplo, no tempo destinado à busca de nova atuação profissional ou de mudança de cidade. 

2.  Provisional: o custeio de despesas adredemente planejadas ou de despesas fixas da 

vida cotidiana, por exemplo, para a viagem pessoal de lazer, a publicação da gescon pessoal ou as 

contas anuais do IPVA e IPTU. 

 

VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o buffer financeiro, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

03.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

04.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Bem:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

09.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Inteligência  preventiva:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Poupança  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Segurança  extra:  Pesquisologia;  Neutro. 

15.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 
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A  INDEPENDÊNCIA  E  O  EQUILÍBRIO  FACULTADOS  PELO  

BUFFER  FINANCEIRO  PERMITEM  A  CONSCIN  INTERMISSI-
VISTA  MANTER-SE  FOCADA  NOS  AUTEMPREENDIMENTOS  

PROEXOLÓGICOS  E  INTERASSISTENCIAIS  PRIORITÁRIOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou quanto à importância da in-

dependência financeira na realização autoproexológica? Já possui buffer financeiro suficiente para 

quais projetos? 
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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. 
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& 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 9 a 139. 
09.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 40 e 41. 
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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 171. 

11.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
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B U R A C O    NE G R O    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O buraco negro consciencial é a fissura anticosmoética, lacuna ou mega-

trafar da consciência assistível ou carente de assistência, prejudicando a estrutura do microuniver-

so consciencial e a consolidação do materpensene em bases evolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo buraco é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, 

forare, ―furar‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo negro procede também do idioma Latim, ni-

ger, ―negro; preto; quem tem pele escura; sombrio; escuro; tenebroso; fúnebre‖. Apareceu no 

mesmo Século XIII. A palavra consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, ―co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, 

e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Megatrafar pessoal. 2.  Megafissura consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas buraco negro consciencial, buraco negro 

consciencial paragenético e buraco negro consciencial genético são neologismos técnicos da Pa-

rapatologia. 

Antonimologia: 1.  Megatrafor pessoal. 2.  Megatalento consciencial. 

Estrangeirismologia: o consciential black hole; a fissura pessoal exposta urbi et orbi; 

os acid tests antidispersão; o breakthrough evolutivo; a learnability; o tour de force evolutivo;  

o Recexarium; as smart choices; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da maturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal com foco recôndito de patopensenes; a patopense-

nidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

lacunopensenes; a lacunopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; 

a nosopensenidade; o materpensene pessoal ambíguo. 

 

Fatologia: o buraco negro consciencial; o buraco negro anticosmoético; a ilicitude aco-

bertada; o núcleo intocável da personalidade; a raiz profunda dos autassédios; o eixo fulcral das 

irracionalidades; o polo aglutinador de trafares; a fonte de satisfações doentias; a força centrípeta 

do egocentrismo; o ponto cego na autoconscienciometria; o travão-mor à autevolução; a singula-

ridade baratrosférica da personalidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o bloqueio 

bioenergético magno; o furo intraconsciencial de vazamento bioenergético desordenado; a des-

compensação energossomática crônica; o vampirismo energético interconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergis-

mo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial;  

o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo vontade decidida–inten-

ção sadia; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; o sinergismo patológico de tra-

fares conjugados. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius; 

o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da Descrenciologia vivenciado; o princí-
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pio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio do autesforço insubsti-

tuível; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do “isso também 

passa”; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio da prioridade com-

pulsória; o princípio da glasnost; o princípio da autocura; o princípio da evolução consciencial, 

inarredável e infinita. 

Codigologia: a Criteriologia autodiscernidora para identificar e questionar os códigos 

obsoletos ou inadequados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base no estudo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a elaboração comprometida e sincera do código duplista de Cosmoética 

(CDC); a elaboração conjunta do código grupal de Cosmoética (CGC) sem hipocrisia nem louva-

minhas. 

Teoriologia: a teoria da Invexologia; a teoria da Recexologia; a teoria da inteligência 

evolutiva; a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia; a teoria da Consciencio-

metrologia; a teoria do cognopolitismo; a teoria do omnissocialismo no âmbito da Serenologia;  

a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Consciex Livre; a teoria da reurbex; a teoria 

das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de observação, reconhecimento e aprendizado derivados dos pró-

prios erros; a técnica do detalhismo exaustivo; a técnica da circularidade aplicada aos desafios 

evolutivos; a técnica do inventariograma; as técnicas autoconscienciométricas depurando a auto-

verbação; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da qualificação contínua; a técnica da auto-

qualificação pensênica; a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas de compe-

tição e emulação social; a técnica de energizar as interações descompensadas; o uso de técnicas 

de ampliação da lucidez e de autoconscientização multidimensional; as técnicas de autoqualifica-

ção cosmoética; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado da reeducação evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; 

o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pense-

nologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência 

na Cognópolis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; 

o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio 

Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível 

dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo da centragem consciencial; os efeitos catalíticos do autode-

sassédio; os efeitos sadios da correção imediata; o efeito do amadurecimento conviviológico;  

o efeito da harmonização do círculo afetivo; o efeito halo da consolidação da dupla evolutiva;  

o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; os efeitos do egocentrismo adulto na produção 

de carências materiais, afetivas e energéticas insaciáveis; os efeitos das concessões ao relaxe 

íntimo na prevenção das fissuras intraconscienciais; o efeito buraco negro obscurecendo as au-

tocapacidades evolutivas. 

Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; o voluntariado 

pesquisístico proporcionando neossinapses; as neossinapses derivadas das tertúlias consciencio-

lógicas; as neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos; as neossinapses ori-

ginadas dos debates periódicos; as neossinapses como decorrência do omniquestionamento; as 

neossinapses advindas da Holomaturologia. 

Ciclologia: o ciclo fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo dos erros, 

acertos, reciclagens e autorretratações; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo  

o ciclo etário da conscin lúcida; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo de descons-

trução de retroideia; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identifi-

cação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; a imersão contínua  
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e aceleração da história pessoal através do ciclo mentalsomático; o ciclo tempo de saturação– 

–tempo de relaxação; o ciclo autoconscienciométrico; a passagem para o ciclo evolutivo men-

talsomático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição; o ciclograma evo-

lutivo; o ciclo patológico da vingança da lei de talião. 

Binomiologia: o binômio crise-interassistência; o binômio inspiração-transpiração;  

o binômio egão-orgulho; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autexperiência-ad-

cons; o binômio adcons-autossuperação; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio 

saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio ataraxia-Liberaciologia; o binômio crise 

de crescimento–desenvolvimento; a sabedoria da correção do binômio fissuras conscienciais–bre-

chas comportamentais (gaps da verbação). 

Interaciologia: a interação preceptor-aluno; a interação autassédio-autodesassédio; 

a interação autodesassédio-autossuperação; a interação aportes existenciais–retribuição na per-

formance autoproexológica; a interação materpensene pessoal–directrix–megafoco proexológico 

vivenciado; a interação retrovidas–vida atual. 

Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo Helenismo-Conscien-

ciologia; o crescendo descobrimento de talentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis;  

o crescendo compreensão-reeducação-ressocialização; o crescendo egocarma-grupocarma-poli-

carma; o crescendo crise-crescimento; o crescendo preferências subumanas–preferências evolu-

tivas; o crescendo evolutivo vírus-Serenão; o crescendo artigo–aula–livro–obra-prima; o cres-

cendo tacon-tares; o crescendo casal incompleto–dupla evolutiva; o crescendo questão opor-

tuna–solução libertadora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo inversor calouro– 

–inversor veterano; o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio 

grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio obser-

vação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio ideal megatrafor–megafoco– 

–materpensene pessoal; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio preconceito-discriminação- 

-estigmatização; o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo problemática / solucionática; o antagonismo duplis-

mo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo policarma / egocarma;  

o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo 

consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo vontade de acertar / medo de 

errar; o antagonismo evolução / autocastração; o antagonismo estagnação / reconciliação; o an-

tagonismo belicismo / voliciolina pacifista; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo sec-

tarismo / universalismo; o antagonismo egão / policarmalidade; o antagonismo bem-estar / ma-

lestar. 

Paradoxologia: o paradoxo da mundividência mundana na consciex; o paradoxo de mí-

nimas físsuras predisporem a máximos desajustes; o paradoxo do erro exigir mais esforço  

e energia se comparado ao acerto evolutivo. 

Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a teática da democracia pura; a lu-

cidocracia; a meritocracia evolutiva; a argumentocracia cosmoética; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado na vivência 

da autocoerência; a lei de causa e efeito; a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da 

autolucidez; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei do maior esforço interassistencial 

aplicado à policarmalidade; a lei da meritocracia evolutiva. 

Filiologia: a crescendofilia; a questionofilia; a experimentofilia; a invexofilia; a tertulio-

filia; a autocriticofilia; a definofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da ectopia afe-

tiva (SEA). 

Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da autossupera-

ção da inibição sem exposição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da acele-
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ração evolutiva sem autodesassédio; o mito da aceleração espiral com base no esforço sem auto-

discernimento; o mito da aceleração pessoal com base na sede de poder; a mitoclastia inerente  

à condição do ser desperto; o mito do céu e inferno. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a biografoteca; a invexoteca; a cicloteca; a proexo-

teca; a parafenomenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Crescendologia; a Autossuperaciologia; a Rece-

xologia; a Cronoevoluciologia; a Atributologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia;  

a Intermissiologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Retrocogniciologia; a Proexologia;  

a Intencionologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Coerenciologia; a Invexologia; a Teaticologia; 

a Holomaturologia; a Seriexologia; a Extrafisicologia; a Megafocologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin assistível. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo 

sapiens inordinatus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens retardatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: buraco negro consciencial paragenético = a fissura anticosmoética, la-

cuna ou megatrafar, em bases antigas, enraizada na holobiografia da consciência assistível, preju-

dicando a estrutura do microuniverso consciencial e a consolidação do materpensene em bases 

evolutivas; buraco negro consciencial genético = a fissura anticosmoética, lacuna ou megatrafar, 

derivada da transmissão hereditária da conscin assistível, prejudicando a estrutura do microuni-

verso consciencial e a consolidação do materpensene em bases evolutivas. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o buraco negro consciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

06.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Omnifrivolização:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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13.  Parafissura  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DO  BURACO  NEGRO  CONSCIENCIAL,  
FISSURA  ANTICOSMOÉTICA  OU  MEGATRAFAR  DA  CONS-

CIÊNCIA  ASSISTÍVEL,  DEVE  SER  A  PRIMEIRA  PROVI-
DÊNCIA  PARA  A  INTERASSISTÊNCIA  TARÍSTICA  EFICAZ. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a existência de algum buraco negro 

consciencial pessoal? E sobre os buracos negros das consciências a serem assistidas? 
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B U S C A D O R    D E    E M O Ç Õ E S  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O buscador de emoções é a conscin, homem ou mulher, vivendo de manei-

ra hedonista, desfocada quanto à proéxis pessoal, imersa na procura de agitação social, paixões, 

prazeres momentâneos e sensações oferecidos pelas diversas possibilidades de entretenimento da 

vida intrafísica, desperdiçando energias conscienciais e oportunidades evolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo buscar é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim 

Vulgar, scrutiniare, ―ação de sondar‖. Apareceu no Século XI. A palavra emoção procede do 

idioma Francês, émotion, ―perturbação moral‖, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês 

Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio, ―movimento; perturbação (febre)‖. Surgiu 

no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Buscador de paixões. 2.  Caçador de adrenalina. 3.  Perseguidor de 

sensações. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo busca: bus-

cada; buscado; buscador; buscadora; buscadora-borboleta; buscador-borboleta; buscante; bus-

car; buscável; busco; rebusca; rebuscada; rebuscado; rebuscador; rebuscadora; rebuscamento; 

rebuscante; rebuscar; rebuscável; rebusco. 

Antonimologia: 1.  Buscador da ortopensenidade. 2.  Buscador de sentimentos evoluti-

vos. 3.  Conscin lógica; conscin mentalsomática; conscin racional. 4.  Conscin proexológica.  

5.  Conscin lúcida. 

Estrangeirismologia: a busca pelo frisson emocional; a emoção ab imo pectore; o low 

profile evolutivo; o modismo do you only live once (YOLO); o lazer improdutivo do bon vivant;  

o night club; o pub; o existentiale vacum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evitemos 

emoções assediadoras. Adrenalina: inibidor mentalsomático. Busquemos sentimentos elevados. 

Priorizemos o mentalsoma. 

Citaciologia: – Não há mal algum em sentir prazer, muito pelo contrário, devemos des-

frutar dos prazeres e alegrias da vida, com moderação, dentro dos limites cosmoéticos, estabele-

cidos pelo autodiscernimento, respeitando os direitos e paradireitos das demais consciências, 

pois viemos a esta existência para sermos felizes (Maximiliano Haymann,1973–). 

Ortopensatologia. “Buscas. As pessoas saem em busca da agulha no palheiro, da pedra 

filosofal, da arca da aliança e do eldorado, ou paraíso perdido, inutilmente. O que procuramos es-

tá dentro de nós em qualquer dimensão existencial”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dominado pelas emoções; o holopensene pessoal 

parapatológico de esquiva do autenfrentamento; o holopensene da autodesorganização; o holo-

pensene pessoal da dispersividade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; 

os xenopensenes; a xenopensenidade; a falta de retilinearidade pensênica; o mimetismo pensêni-

co; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da racionalidade. 

 

Fatologia: a busca constante pelas emoções; as amizades ociosas; a carência afetiva;  

o foco no loc externo; os distúrbios emocionais; a predominância do subcérebro abdominal; o ví-

cio do perigo; a negligência da autoproéxis e da interassistência; a autofuga dos conflitos internos 
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pela busca contínua de diversão; a perda de tempo com o entretenimento excessivo frente à proé-

xis com implicações multidimensionais e multiexistenciais; o nível de fartura nunca antes havido 

no Planeta, trazendo fácil acesso às múltiplas fontes de divertimento, lazer e prazer; a fartura  

de sexo sem compromisso na Socin; os relacionamentos amorosos sem compromisso e a condição 

de ―ficação‖; o ato de querer enquadrar-se no grupo social; o candidato à invéxis subjulgado ao 

porão consciencial; a falta de manutenção da invéxis; o restringimento intrafísico e a pressão me-

sológica reforçando a imaturidade consciencial; a vontade débil para as recins; o egocentrismo 

afastando possibilidades de trocas interassistenciais; a acomodação contribuindo para manter pos-

turas inadequadas à evolutividade consciencial; o culto ao corpo físico desviando a atenção do es-

sencial; as paixões; as automimeses dispensáveis; a robéxis; a sugestionabilidade; a superação das 

imaturidades juvenis; a falta de prioridade evolutiva; a riscopatia; a ansiedade e o vício em adre-

nalina; os esportes radicais; as corridas de carros; as bebedeiras alcólicas; o consumo de drogas; 

as festas, boates, baladas, shows e raves; o vício em jogos de azar; a melin; o medo de assumir 

responsabilidades, mantendo a conscin em subnível evolutivo; a imaturidade dos 20 e poucos 

anos; a autassunção do papel de intermissivista lúcido; o autodomínio dos próprios desejos ectó-

picos; a autopção pelas recins frente às pressões nosográficas da Socin; a opção pelo autodesas-

sédio. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Baratrosfera; a ignorância quanto à multidimen-

sionalidade e a serialidade multiexistencial; o assédio interconsciencial e interdimensional; o au–

tassédio emocional; a predominância do psicossoma; as consciexes assediadoras estimulando  

o comportamento hedonista; o descuido e a ignorância quanto às energias conscienciais; a pro-

miscuidade energética obnubilando a manifestação consciencial genuína; o bloqueio dos chacras 

decorrente do acúmulo de assimilações energéticas negativas; as seduções holochacrais anticos-

moéticas; as ressacas energéticas; o vampirismo energético; a melex; as cláusulas intermissivas 

da proéxis pessoal; a persistência no trabalho energético terapêutico e profilático; a condição evo-

lutiva de desassediado permanente total. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin patológica–Socin patológica; o sinergismo pato-

lógico hedonismo–estilo de vida fútil; o sinergismo rotinas úteis–hábitos saudáveis. 

Principiologia: o princípio evolutivo “se não presta, não adianta fazer maquilagem”;  

o princípio popular “as aparências enganam”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio do autocontrole emocional; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evoluti-

vo; o princípio da maturidade consciencial. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de priorização evolutiva; a ausência do códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC) profilático às tolices egoicas; o código de valores da Socin Pato-

lógica; a necessidade de reciclar o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da zona de conforto patológica; a teoria dos gargalos evolutivos;  

a teoria do porão consciencial; a teoria do restringimento ressomático; a teoria da psicossomati-

cidade; a teoria da necessidade de convívio social; a teoria conscienciológica da parapsicose 

pós-dessomática; a ignorância quanto à teoria da inteligência evolutiva; a teoria da reurbex;  

a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a aplicação da tecnicidade interassistencial promovendo o realinhamento 

da autoproéxis; as técnicas bioenergéticas repercutindo nos desbloqueios do energossoma; a apli-

cabilidade da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica da escrita na madrugada na condição de hábito profilático substituto do tempo 

dispendido nas noitadas de final de semana; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a aplicação da 

técnica das evitações inteligentes promovendo a reciclagem de comportamentos e traços dispen-

sáveis; a técnica do EV; as técnicas para a projeção consciente (PC) promovendo a autoconsci-

entização multidimensional; a aplicação da técnica do Conscienciograma; a técnica da dupla 
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evolutiva sendo profilaxia da promiscuidade; a técnica da inversão existencial alicerçando o me-

gafoco mentalsomático da conscin jovem; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da tene-

pes consolidando novos hábitos interassistenciais; a técnica de aproveitamento máximo do tempo 

evolutivo; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: a despriorização do tempo proexológico, necessário ao voluntariado 

interassistencial sobrepujado pela ânsia de sensações intrafísicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da imobili-

dade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório cons-

cienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Invexolo-

gia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos de emoções exacerbadas e excesso de adrenalina no so-

ma; o efeito negativo e acumulativo das perdas de oportunidades evolutivas. 

Neossinapsologia: as automimeses impossibilitando a aquisição de neossinapses; as re-

trossinapses patológicas predominando sobre as neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; o ciclo autocorrupção-autofuga; a passagem do ciclo psicos-

somático para o ciclo mentalsomático; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodia-

gnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a falta de lucidez; o desperdício da vida humana; o vazio existencial;  

a bússola consciencial descalibrada; a falta de priorização do mentalsoma; o autengano quanto ao 

emprego do tempo; a falta de inteligência evolutiva. 

Binomiologia: o binômio hedonismo-incompletismo; o binômio submissão à zona de 

conforto–interprisão egocármica; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio EV–higidez 

pensênica; o binômio autesforço-autossuperação. 

Interaciologia: a interação patológica riscomania-autocídio; a interação subcerebrali-

dade-emocionalidade; a interação autolucidez–reciclagem intraconsciencial. 

Crescendologia: o crescendo dos excessos no incompléxis; o crescendo bebida no 

happy hour–alcoolismo; o crescendo amizades patológicas–amizades intermissivas. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio EV-auto-

desassédio-heterodesassédio; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–com-

portamento contraproducente–autexpressão estagnada; a autochecagem relativa ao polinômio 

soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio vontade-intencionalidade-discernimen-

to-autorganização-superação; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidão em meio às festas e baladas; o paradoxo de  

a consciex intermissivista lúcida poder tornar-se conscin obnubilada. 

Politicologia: as políticas de saúde pública de distribuição de preservativos; as políticas 

de prevenção contra a embriaguez no trânsito; as políticas de proibição de venda de bebidas alco-

ólicas para menores de idade; a assediocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a assistenciocra-

cia; a autodiscernimentocracia; a autopesquisocracia; a voliciocracia; a energocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo promovendo a autodispersão consciencial;  

a lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção da autolucidez consciencial; a lei da atra–

ção dos afins atuando sobre os sedentos de emoções; a lei seca; as leis de trânsito coibindo a prá-

tica das competições de rua. 

Filiologia: a hedonismofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a neofobia; a recinofobia; a recexofobia; a autocritico-

fobia; a autorreflexofobia; a tanatofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial resultando em desviacionismo da 

proéxis pessoal e grupal; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a riscomania e a toxicomania na condição de autocídio; a mania pelo vício 

da adrenalina; a mania da ―ficação‖; a ludomania; a mania de curtir a vida loucamente; a mania 

da vida de aventuras. 

Mitologia: o mito do deus Baco; o mito do prazer imediato a qualquer preço; o mito de 

a vida ser feita de emoção; o mito de viver bem a vida ser sinônimo de ficar na boa vida; o mito 

de aproveitar a juventude de maneira hedonista eliminado pela técnica da inversão existencial. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a pesquisoteca; a prioroteca; a proexoteca; a consci-

encioterapeuticoteca; a egoteca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a sexote-

ca; a toxicoteca; a trafaroteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Caracterologia; a Autodesassediologia; a Auten-

ganologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Desviologia; a Parapatologia; a Psi-

cossomatologia; a Riscologia; a Somatologia; a Toxicologia; a Mesologia; a Consciencioterapeu-

ticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin emocionalista; a consciênçula; a conscin hedonista; a conscin 

trancada; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin autocida; a conscin eletronó-

tica; a vítima do porão consciencial; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o buscador de emoções; o pré-serenão vulgar hedonista; o robô existen-

cial; o roqueiro estadunidense Jim Morrison (James Douglas, 1943–1971); o torcedor fanático de 

futebol; o escravo do androssoma; o jovem viciado em videogames; o piloto acrobata; o piloto de 

fórmula 1; o alpinista; o paraquedista; o praticante de esportes radicais; o riscomaníaco; o motoci-

clista estadunidense Evel Knievel (1938–2007); o ludopata; o inveterado jogador de pôquer 

Maverick, personagem de filme homônimo; o autassediado; o pré-suicida; o baladeiro de plantão; 

o leitor assíduo de romances; o escritor boêmio; o artista boêmio; o musicista boêmio; o alcoolis-

ta; o drogadito; o promíscuo; o dependente de amor e sexo; o romanticão; o personagem Romeu, 

criado pelo dramaturgo inglês William Shakespeare (1564–1616); o sedutor sexochacral anticos-

moético; o personagem Don Juan, criado pelo dramaturgo espanhol Tirso de Molina (1579–

1648); o intermissivista obnubilado; o retomador de tarefa; o conscienciólogo; o duplista; o du-

plólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor de gescons; o consciencioterapeuta;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente;  

o enciclopedista. 

 

Femininologia: a buscadora de emoções; a pré-serenona vulgar hedonista; a robô exis-

tencial; a cantora e compositora estadunidense Janis Joplin (1943–1970); a escrava do ginossoma; 

a jovem viciada em videogames; a alpinista; a paraquedista; a praticante de esportes radicais;  

a riscomaníaca; a ludopata; a autassediada; a pré-suicida; a baladeira de plantão; a leitora assídua 

de romances; a escritora boêmia; a artista boêmia; a musicista boêmia; a alcoolista; a drogadita;  

a promíscua; a dependente de amor e sexo; a romanticona; a personagem Julieta, criada pelo dra-

maturgo inglês William Shakespeare; a sedutora sexochacral anticosmoética; a atriz estaduni-

dense, mito sexual, Clara Bow (1905–1965); a intermissivista obnubilada; a retomadora de tarefa; 

a consciencióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora 

de gescons; a consciencioterapeuta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepes-

sista; a ofiexista; a projetora consciente; a enciclopedista. 
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Hominologia: o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens illucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens ho-

meostaticus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: buscador de emoções leve = o sentimentalista adicto a romances e fanta-

sias; buscador de emoções moderado = o boêmio adicto a noitadas, baladas e relacionamentos 

efêmeros; buscador de emoções grave = o riscomaníaco adicto em adrenalina, esportes radicais  

e praticante do autocídio lento. 

 

Culturologia: a cultura do hedonismo; a cultura da promiscuidade afetivo-sexual;  

a cultura dos excessos; a cultura das boates; a cultura do happy hour; a cultura anticerebral das 

drogas; a cultura da fuga da realidade; a cultura da folia; a cultura do materialismo; o rolo 

compressor dos idiotismos culturais; a cultura conscienciológica da Proexologia. 

 

Cidades. Atinente à Geopoliticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 cidades 

promotoras de atividades de entretenimento hedonista, aglutinadoras de diferentes perfis de bus-

cadores de emoções: 

1.  Belo Horizonte. Localizada no estado de Minas Gerais, Brasil, conhecida pela condi-

ção de capital mundial dos botecos. 

2.  Blumenau. Localizada no estado de Santa Catarina, Brasil, famosa por sediar o festi-

val da cerveja Oktoberfest, no mês de outubro. 

3.  Las Vegas. Localizada no estado de Nevada, Estados Unidos da América, renomada 

mundialmente pelo status de capital dos cassinos. 

4.  Queenstown. Situada na Ilha do Sul, Nova Zelândia, conhecida pela condição de ca-

pital mundial dos esportes radicais. 

5.  Rio de Janeiro. Localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil, célebre por realizar 

no mês de fevereiro ou março, a exemplo de outras cidades no país, o famoso Carnaval carioca. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

13 categorias de buscadores de emoções em áreas diferentes de atividades humanas: 

01.  Artista. O ator, a atriz, a dançarina, o cantor, o músico, adictos aos aplausos e ener-

gias do público. 

02.  Baladeiro. O frequentador assíduo de baladas e raves. 

03.  Bélico. O soldado ansioso pelo início da guerra. 

04.  Boêmio. O cliente de carteirinha de bares aos finais de semana. 

05.  Cinéfilo. A condição psicossomática do cinéfilo inveterado, homem ou mulher, por 

vários gêneros de filmes. 

06.  Esportista. O esportista radical, viciado em adrenalina, colocando em risco a pró-

pria vida intrafísica. 

07.  Guloso. A conscin, homem ou mulher, comendo de forma exagerada, muitas vezes 

sem sentir fome, apenas pelo prazer de degustar certos alimentos, a exemplo do chocólatra. 

08.  Jogador. A conscin viciada em algum jogo de azar. 

09.  Noveleiro. O telespectador, a telespectadora, de novelas mexicanas. 

10.  Promíscuo. A conscin, homem ou mulher, adicta às aventuras sexuais e aos jogos 

de sedução. 

11.  Religioso. A conscin, homem ou mulher, ainda submissa aos emocionalismos pre-

sentes na religião. 

12.  Torcedor. O torcedor fanático de algum time de futebol ou outra modalidade espor-

tiva. 

13.  Toxicomaníaco. O dependente químico de alguma droga para fugir da realidade. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5196 

Terapeuticologia. Concernente à Proexoterapia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

8 variáveis visando à reciclagem e profilaxia dos traços da conscin com perfil de buscador de 

emoções: 

1.  Acerto. Repensar a vida intrafísica com o foco na recuperação de cons magnos, a fim 

de acertar o passo no atual momento evolutivo. 

2.  Autevolução. Vivenciar o trinômio motivação-trabalho-lazer, com foco na autevo- 

lução. 

3.  Autopesquisa. Primar pela autopesquisa, ao modo de meta prioritária. 

4.  Companhias. Substituir as amizades ociosas pelas evolutivas. 

5.  Duplismo. Investir no domínio da vida afetiva e a constituição do duplismo evoluti-

vo, visando a potencialização das performances evolutivas de ambos. 

6.  Gescons. Focar na mentalsomaticidade através do hábito da escrita interassistencial  

e leitura lúcida. 

7.  Retribuição. Buscar retribuir os aportes concedidos na vida intrafísica, através da as-

sistência a outras consciências. 

8.  Utilidade. Trocar a busca por satisfação pessoal nas emoções momentâneas pela sen-

sação de utilidade, por meio da interassistência e da produtividade evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o buscador de emoções, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Boemia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

06.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Personalidade  emocionalmente  instável:  Nosologia;  Nosográfico. 

11.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  exaltação  da  juventude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  autodestrutivo:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 

 

O  PERFIL  DE  BUSCADOR  DE  EMOÇÕES  EXPLICITA  IMA-
TURIDADE  CONSCIENCIAL,  ANSEIO  POR  SENSAÇÕES  IN-
TRAFÍSICAS  EM  DETRIMENTO  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTI-
VA,  GERANDO  DESVIACIONISMO  NA  PROÉXIS  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém ou alimenta resquícios do busca-

dor de emoções? Quais técnicas vem empregando para autossuperá-los? 
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B Ú S S O L A    I N T R A C O N S C I E N C I A L  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A bússola intraconsciencial é o ponteiro da consciência manifestando-se 

sadiamente, fornecendo orientação da direção cosmoética às manifestações pensênicas, de modo  

a indicar o nível evolutivo máximo em favor da megafraternidade vivida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo bússola vem do idioma Italiano, bussola, ―bússola‖, provavelmente 

derivado do idioma Latim Tardio, buxida, ―caixinha de buxo‖, procedente do idioma Latim, py-

xis, ―caixinha; cofrinho‖, e este do idioma Grego, puxis, de puxos, ―buxo‖ (planta). Surgiu no Sé-

culo XVI. O prefixo intra provém do idioma Latim, intra, ―dentro de; no interior de; no intervalo 

de‖. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do ver-

bo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Bússola cosmoética. 02.  Bússola ética. 03.  Megafoco da consciên-

cia. 04.  Núcleo da lucidez. 05.  Prumo consciencial. 06.  Ponteiro intraconsciencial. 07.  Ponteiro 

norteador da consciência. 08.  Bússola interior. 09.  Bússola logística. 10.  Bússola política. 

Neologia. As 3 expressões compostas bússola intraconsciencial, bússola intraconscien-

cial identificada e bússola intraconsciencial não identificada são neologismos técnicos da Holo-

maturologia. 

Antonimologia:  01.  Desorientação intraconsciencial. 02.  Desestabilização conscien-

cial.  03.  Subalternidade interconsciencial. 04.  Dispersão consciencial. 05.  Conscin desorganiza-

da. 06.  Vida humana acéfala. 07.  Buscador-borboleta. 08.  Personalidade decidofóbica. 09.  Pes-

soa anticosmoética. 10.  Conscin desatenta. 

Estrangeirismologia: o compass course conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos acertos no desenvolvimento da evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da orientação evolutiva; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a linearidade 

da autopensenização. 

 

Fatologia: a bússola do saber; a bússola logística; a bússola da liderança; a maturidade 

da conscin; a hiperacuidade da conscin; a autorreflexão como instrumento corretor de rumo;  

o fulcro lógico de rotação do próprio destino autoconsciente; a ortocentralidade; o norteamento 

correto das manifestações pessoais; o fato-bússola; o prumo do destino; o norte consciencial. 

 

Parafatologia: a bússola intraconsciencial; a parabússola intraconsciencial; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a bússo-

la da intuição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da autopensenização sadia continuada. 

Principiologia: o princípio da descrença. A evolução evidencia 2 princípios como sen-

do perenes: a individualização da consciência e a autoconsciencialidade cosmoética conquistada 

sem pressões nem coerções, por meio do ponteiro intraconsciencial. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas do conscienciograma. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciológico precoce. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos das ponderações autorreflexivas na evolução consciencial. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a bússola consciencial externa; a bússola consciencial interna; a bússola 

cosmoética; a bússola social; a bússola interassistencial; a bússola aferida; a bússola descali-

brada. 

Binomiologia: o binômio geopolítico bússola-âncora; o binômio técnico bússola-GPS; 

o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio norte magnético–norte verdadeiro (o pe-

queno desvio de orientação da bússola). 

Crescendologia: o crescendo pacificação íntima–Autodeterminologia correta. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina. 

Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a criteriofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia;  

a Megafocologia; a Autocoerenciologia; a Definologia; a Determinologia; a Autexperimentolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a pessoa portadora de direcionamento racional na própria vida; a conscin desô; a consciên-

cia-bússola; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intraconscientialis; o Homo sapiens autolucidus; o Ho-

mo sapiens epicentricus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: bússola intraconsciencial não identificada = a da conscin pré-serenona, 

vítima da dispersão existencial; bússola intraconsciencial identificada = a da conscin lúcida auto-

consciente do megafoco existencial. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade intraconsciencial. 

Hiperacuidade. A bússola intraconsciencial evidencia, de modo indiscutível, o nível da 

hiperacuidade da conscin quando esta ajusta o próprio ponteiro consciencial, no rumo da Cosmo-

eticologia, especificamente quanto à vertente mais carente, no momento evolutivo, seja a holoma-

turidade em relação à profissão, às autodisponibilidades de potencialidades, energias e tempo, 

objetivando sobretudo a consecução eficiente da proéxis. 

Materpensenologia. O materpensene cosmoético pessoal é o pódio da vitória íntima. 

Nem a condição da euforin consegue comunicar tal fixação menos impermanente da agulha da 

bússola intraconsciencial, somente sentida e vivenciada pela consciência em si. 

 

Educação. A falta de educação ou inteligência evolutiva não escolhe idade, época nem 

cenário para se manifestar. Eis 2 exemplos pertinentes: 

1.  Infância. O menino mau-caráter matou com a pedra a cigarra cantora no tronco da 

árvore ao anunciar a temporada de veraneio. 

2.  Adultez. O amante ciumento matou com o tiro de revólver a cantora soprano no palco 

na abertura da temporada lírica. 

Anagrama. Conclusão: somente a força dos cantos não paralisa os petardos da ignorân-

cia. Precisamos sempre mais de tares em vez de artes. Este é o anagrama evolutivo da hipera-

cuidade. 

 

Curvas. Há certas curvas na estrada de alta velocidade da vida humana, fazendo o fulgor 

da paisagem desaparecer da vista, quando deveriam ser aproveitadas para os momentos preciosos 

da autorreflexão. Deste modo descobrimos o rumo errado a tempo de retificar o itinerário da au-

toproéxis. A curva, nesse caso, é a câmara de reflexão onde guardamos a bússola consciencial es-

quecida. 

Intencionologia. Diante da Cosmoeticologia, quanto mais a conscin entender a intencio-

nalidade cosmoética, mais íntima estará do ponteiro consciencial capaz de manter a bússola apon-

tando para a holomaturidade. 

Lucidologia. Na análise da Experimentologia, o consenso no âmbito da evolução não  

é imposto de fora para dentro pela grupocarmalidade, mas de dentro para fora pela própria cons-

ciência discernidora, além da egocarmalidade, ou egocentrismo individual, e além da grupocar-

malidade, ou egocentrismo grupal, quando corporativista, e ainda da policarmalidade essencial-

mente cosmoética, livre, sem imposições. Para a conquista desse nível evolutivo, o ponteiro da 

consciência precisa atuar com a autolucidez vivida. 

Colegiado. O sistema de colegiado, neste caso, é indispensável no caminho da evolução, 

mas representa tão somente período passageiro não prevalecendo para sempre. 

Voliciologia. A vontade, o maior poder da consciência, prevalece sempre. Deste modo,  

a liberdade para evoluir é facultada a quem a deseja pelos próprios méritos e autoconsciencialida-

de evolutiva, capaz de discernir o rumo mais correto do fluxo das manifestações das consciências 

ou da vida no Cosmos, sem pressão nem heterodeterminação. Tal atitude é função do ponteiro 

cosmoético. 

Individualização. Não existe nenhuma dissolução da consciência no Todo de todas as 

consciências. A individualização é sempre preservada, sem contudo, existir qualquer inculcação, 

fazimento de cabeça ou imposição quanto à evolução consciencial. O ponteiro cosmoético ratifica  

e amplia a individualização da consciência. 

Megafraternidade. A partir da Grupocarmologia, na grupocarmalidade ainda há a im-

posição do grupo sobre o elemento individualizado. A este nível evolutivo, a liberdade espon-
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tânea ainda não foi alcançada. A megafraternidade ainda não foi aceita de modo espontâneo, não 

é vivida sem pressão e nem reconhecida naturalmente, com a plena convicção gerada pela autex-

periência evolutiva, como princípio cosmoético e motor da evolução sobre o poder maior da cons-

ciência, a vontade. Neste ponto, a bússola intraconsciencial é indispensável. 

Policarmologia. Na Holocarmologia, a egocarmalidade é a base, a grupocarmalidade  

é a fase intermediária, mas a policarmalidade cosmoética predomina na evolução consciencial. 

Sem a bússola consciencial ninguém chega à vivência magna da policarmalidade. 

Autorganizaciologia. Segundo a Holomaturologia, a bússola consciencial somente  

é bem identificada – e posta a funcionar em favor da conscin – quando esta já descobriu a existên-

cia e o valor da autorganização. 

Melhoria. Pelos critérios da Homeostaticologia, o mais inteligente para a melhoria da 

conscin é empregar com exatidão o materpensene cosmoeticamente melhor do holopensene pes-

soal, nos momentos mais críticos e decisivos da existência. 

 

Autopensenologia. Tal atitude sábia conjuga 4 manifestações pensênicas, nesta ordem 

cronológica de ocorrência: 

1.  Ponteiro. A confluência simultânea (temporal) do ponteiro da bússola consciencial 

com a força presencial. 

2.  Acerto. Esta confluência compõe o apogeu de acerto cosmoético. 

3.  Primener. Tal apogeu predispõe a primener, como resultado da homeostasia holosso-

mática. 

4.  Euforin. A primener traz, como consequência, a euforin imediata. 

 

Funções. Frente à Parafisiologia, eis, dentre outras, 3 funções do ponteiro consciencial, 

listadas em ordem natural: 

1.  Destino. Determinar consciente ou inconscientemente o destino da consciência. 

2.  Materpensene. Compor e embasar o materpensene do holopensene pessoal. 

3.  Força. Qualificar a dinâmica da força presencial da conscin. 

 

Verponologia. Embasado na Parapedagogiologia, quem caminha para a pesquisa ou no 

rumo da descoberta das ideias originais, das verdades relativas de ponta (neoverpons) da Cons-

cienciologia, há de ultrapassar a grupocarmalidade e atuar com plena autoconscientização já na 

policarmalidade. Todos sabem, sendo princípio básico nas ciências convencionais, o fato: o pes-

quisador mais prolífico é quem dispõe de maior liberdade nas investigações. Na Pedagogia, é co-

nhecida a norma de oferecer o máximo de liberdade na educação do superdotado. Como atuar 

bem com a liberdade plena sem a bússola consciencial? 

Reconhecimento. Por meio da Policarmologia, a bússola consciencial somente se torna 

acertada ou correta quando a consciência descobre e já vivencia a policarmalidade reconhecida-

mente cosmoética. 

Libertação. A Policarmalidade significa a libertação às normas ainda egoístas da grupo-

carmalidade a fim de a consciência lúcida atuar espontaneamente com a liberdade cosmoética da 

própria policarmalidade. Isto somente ocorre com o funcionamento da bússola consciencial. 

Autocracia. Na policarmalidade não existe mais a interprisão grupocármica, realidade 

ainda expressando a egocarmalidade, o domínio da consciência sobre outras ou a autocracia. 

Liberdade. O entendimento, a pesquisa e a própria divulgação da policarmalidade exi-

gem a liberdade plena da consciência lúcida. Por outro lado, as ações policármicas eliminam o re-

torno ou o reconhecimento por parte das consciências de qualquer grupo. A autodeterminação 

assistencial da policarmalidade já nasce dissolvida na melhoria de todos de modo anônimo, sem 

heterodeterminações. Neste ponto, não se pode esquecer o mais relevante na condição de anoni-

mato do Serenão: a interassistencialidade consciencial permanente. 

Anonimatologia. Pelos conceitos da Serenologia, o anonimato do Serenão é a maior 

evidência da libertação da grupocarmalidade, condição somente expressa na Serenologia através 
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do Colégio Invisível dos Serenões, inteiramente policármico. A grupocarmalidade, a rigor, é por-

tanto, mero instrumento temporário pelo qual a consciência aperfeiçoa a bússola cosmoética. 

Presença. A verdadeira liderança não se desenvolve pelos regulamentos estabelecidos 

pelo líder, homem ou mulher, mas pela força presencial da consciência quando dispensa o ato de 

mandar ou fazer heterodeterminações. Ao chegar ao ponto de se libertar das determinações im-

postas a si mesma e aos outros, a consciência identifica o anonimato da Serenologia. 

Evoluciólogo. Daí porque o evoluciólogo não impõe heterodeterminações. Tal atitude  

é o início do entendimento pessoal do anonimato do Serenão e deriva do ponteiro cosmoético in-

dividualizado. 

 

Desempenhos. A bússola consciencial, quando aferida, explica 3 fatos de desempenhos 

evolutivos maduros, em áreas diferentes, com lógica indiscutível: 

1.  Dito Popular: o pai sustenta 10 filhos pequenos; 10 filhos pequenos não sustentam    

o pai. 

2.  Princípio Científico: o cientista de primeira ordem lidera 10 cientistas de segunda 

ordem; 10 cientistas de segunda ordem não substituem o cientista de primeira ordem. 

3.  Realidade Evolutiva: o evoluciólogo orienta 10 seres despertos; 10 seres despertos 

não orientam o evoluciólogo. 

 

Orientatus. A conscin ciente da direção evolutiva a seguir nos momentos decisivos do 

destino criados por si mesma, evidenciando o uso da bússola consciencial, é o Homo sapiens 

orientatus. 

Medidas. De acordo com a Conscienciometrologia, há distância quanto ao espaço (Pro-

xêmica), medida em centímetros, a partir de onde você está, e há distância quanto ao tempo (Cro-

nêmica), medida em segundos, no presente, quanto ao passado e ao presente-futuro. O ponteiro da 

consciência mede o espaço e o tempo, bases da evolução em relação à própria consciência. Am-

bas as medidas fazem a conscin perder tempo, energias, companhias e oportunidades se não fo-

rem bem-empregadas. 

Irrelevância. Do ponto de vista da Cosmoconscienciologia, estas duas medidas são mi-

nimizadas até à irrelevância quando a conscin projetada embasa as autovivências extrafísicas no 

mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento. 

Lucidez. Pela Mentalsomatologia, o ponteiro da bússola da consciência, atuante sempre, 

seja através das manifestações pelo soma, psicossoma ou mentalsoma, coloca a autolucidez, ou 

percuciência, obviamente onde a vontade deseja e decide. O ponteiro da bússola consciencial  

é o regente da orquestra dos múltiplos e complexos atributos da consciência. 

Intencionalidade. Como esclarece a Pensenologia, a hiperacuidade local e a sensação 

do tempo são meras molduras da intencionalidade agindo sobre todas as manifestações pensêni-

cas, sem exceção, carregando os atos, ideias, sentimentos ou energias. 

Descoberta. As consciências precisam de líderes, ou seja, os liderados ainda não desco-

briram a existência e funções da própria bússola cosmoética individual. A conquista da inteligên-

cia evolutiva (IE) conduz a consciência à identificação da bússola cosmoética pessoal. 

Orientologia. Sob a ótica da Evoluciologia, o orientador evolutivo, ou o evoluciólogo,  

é a verdadeira bússola consciencial quanto à evolução das consciências pré-serenonas do grupo 

evolutivo ou o grupocarma. 

 

Heterodeterminações. Em relação à Conviviologia, o líder, ao impor heterodetermina-

ções ao grupo, é o primeiro escravo das orientações em função do exemplarismo mantenedor da 

liderança. Quem deixa de impor heterodeterminações, liberta-se da grupocarmalidade. Contudo 

para se chegar a este nível torna-se necessária a total libertação das interprisões grupocármicas 

por mais sutis sejam as mesmas. Daí obtemos 3 generalizações: 

1.  Manifestações. Não existem manifestações de pré-serenões em grupo sem interpri-

sões grupocármicas. 
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2.  Policarmalidade. Não existe real policarmalidade com interprisão grupocármica seja 

esta qual for. A interprisão é típica de grupo com baixo nível evolutivo. 

3.  Erradicação. O ponteiro cosmoético patrocina a erradicação das interprisões condu-

zindo as consciências à vivência da megafraternidade. 

 

Realidades. Consoante à Egocarmologia, há 3 realidades a considerar neste contexto: 

1.  Egocarmalidade. A egocarmalidade é a descoberta da vontade. 

2.  Grupocarmalidade. A grupocarmalidade é a descoberta do mecanismo de atuação 

da vontade. 

3.  Autoconsciencialidade. A policarmalidade é o exercício pleno, maduro, da vontade 

da consciência – a autoconsciencialidade cosmoética – no Cosmos. 

 

Emprego. Assim, a consciência descobre e emprega o ponteiro cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a bússola intraconsciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

09.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

QUANTO  MAIS  A  CONSCIN  ENTENDER  A  PRÓPRIA  

INTENCIONALIDADE  COSMOÉTICA,  MAIS  ÍNTIMA 
ESTARÁ  DO  PONTEIRO  CONSCIENCIAL  INDICADOR 

DA  BÚSSOLA  PESSOAL  DA  HOLOMATURIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece possuir algum tipo de bússola intra-

consciencial norteando a própria vida? Desde quando? 

 
Bibliografia   Específica: 
 

1.  Falcão, Daniela; Avaliação deve Servir de Bússola do Funcionário; Reportagem; Folha de S. Paulo; 
Jornal; Diário; Ano 81; N. 26.300; Suplemento: Equilíbrio; 9 fotos; São Paulo, SP; 05.04.01; páginas 10 a 13. 

2.  Moreira, Patrícia; Labirinto: A Bússola do Corpo (Equilíbrio Corporal); Reportagem; Saúde do Corpo; 

Revista; Mensário; Ano 1; N. 3; Seção: Raio X; 2 enus.; 3 ilus.; S. L.; Março, 2001; páginas 30 a 34. 
3.  Pontual, Jorge; Sem Bússola Moral; Entrevista: Brian De Palma; Época; Revista; Semanário; Seção:  

Cultura; 1 enu.; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 21.09.98; páginas 108 e 109. 

4.  Turner, Diane; & Greco, Thelma; The Personality Company: A New Way to Understand People; XIV  
+ 304 p.; 7 caps.; ilus.; apênd.; notas; alf.; 16 x 16 x 3 cm; enc.; sob.; Barnes & Noble; New York, NY; 1999; páginas 14  

a 17. 
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C A B E Ç A    F R I A  
( H A R M O N O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A cabeça fria é a condição de tranquilidade íntima e harmonia ideativa, 

própria da harmonopensenidade, predispondo a conscin, homem ou mulher, às deliberações mais 

sensatas, inteligentes e corretas, sem atropelos, impulsividades, precipitações ou comociona-

lismos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo cabeça vem do idioma Latim Vulgar, capitia, ―cabeça‖, plural de 

capitium, ―capuz; parte do manto que cobre a cabeça‖, e por extensão, ―a parte do corpo coberta 

pelo capuz‖, e este do idioma Latim Clássico, caput, ―cabeça; parte superior; ponta; extremidade; 

cabeça de gado; indivíduo; cérebro; espírito; alma; chefe; pessoa principal; capítulo‖. Surgiu no 

Século XII. O vocábulo frio deriva do idioma Latim, frigidus, ―frio; frígido; moribundo; fresco; 

insensível; vão; inútil‖. Apareceu também no Século XII. 

Sinonimologia: 01.  Cabeça tranquila; cuca fresca. 02.  Cabeça harmonizada. 03.  Im-

perturbabilidade. 04.  Inconflitividade. 05.  Conscin megafocal. 06.  Vida racional. 07.  Homeos-

tasia cerebral. 08.  Autodisposição intelectual. 09.  Saúde mental. 10.  Manifestação da autolu-

cidez. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo cabeça: ca-

beçada; cabeçado; cabeçal; cabeçalho; cabeção; cabeçaria; cabeceado; cabeceador; cabecea-

dora; cabecear; cabeceio; cabeceira; cabeceirense; cabeceiro; cabecel; cabecilha; cabecinha; 

cabeço; cabeçorra; cabeçorro; cabeçote; cabeçuda; cabeçudo; cabeçulinha (afora dezenas de 

expressões compostas). 

Neologia. As duas expressões compostas cabeça fria simples e cabeça fria complexa são 

neologismos técnicos da Harmonopensenologia. 

Antonimologia: 01.  Cabeça quente; conflituosidade. 02.  Pavio curto. 03.  Cabeça oca; 

cabeça vazia. 04.  Cabeça-de-vento. 05.  Vácuo intraconsciencial. 06.  Amência consciencial; 

conscin sem megafoco; impaciência; irritação. 07.  Vida humana irracional. 08.  Alienação pes-

soal; temperamento explosivo. 09.  Sobernal. 10.  Psicastenia. 

Estrangeirismologia: os extremistas políticos de cabeça raspada (skinheads); a resolu-

ção do quebra-cabeças (puzzle); o modus vivendi harmonizado; a calmness of mind; a peace of 

mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autopensenização retilínea. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: –Esfriemos 

nossas cabeças. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da harmonia intraconsciencial; os harmonopense-

nes; a harmonppensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; 

os benignopensenes; a benignopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a autodiscipli-

na autopensênica; a autopensenização mantida no pen; as brechas autopensênicas vedadas às in-

trusões assediadoras; o equilíbrio holopensênico sustentado favorecendo as inspirações dos ampa-

radores extrafísicos. 

 

Fatologia: a cabeça fria; o esfriamento da cabeça; a cabeça fria para refletir, expor-se, 

debater, julgar, deliberar, redigir, pesquisar, evoluir, comprar, vender e lecionar; o emprego inteli-

gente dos travesseiros para repousar a cabeça; a proteção da cabeça; o chapéu; a boina; o boné;  
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o capacete; o elmo; a preferência pelos papo-cabeças construtivos da Mentalsomatologia; a cabe-

ça fechada do interiorota; o enterro da cabeça na areia ou a alienação; as fricções de cabeças;  

a cabeça colocada a prêmio; a cabeça do motociclista como capota e para-choque da motocicleta; 

a dor de cabeça (enxaqueca, cefaleia, hemicrania); o ato espúrio de fazer a cabeça dos incautos;  

a lavagem subcerebral; o ato suicida de pular de cabeça na piscina com pouca água ou na ca-

choeira; a conquista evolutiva; o exercício da paciência; o autodomínio holossomático mantido 

sob quaisquer circunstâncias; a autoimunidade aos pertúrbios alheios; a autossegurança na resolu-

tividade pessoal; a autoconfiança inabalável; a maestria mantida em plena adversidade; a conten-

ção da reatividade subumana; a consciência dos benefícios e minimização de prejuízos do manter- 

-se calmo; a noção clara dos riscos subsequentes ao acaloramento dos ânimos; a análise rápida do 

contexto; a antecipação de possíveis problemas consequentes; a tranquilidade com probabilidade 

maior de acerto nas atividades escolhidas; a evitação do agravamento da situação crítica; as pro-

vas existenciais testando o nível da automaturidade teática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a energosfera encefálica; o nimbo, a glória, a auréola, a aura  

e o oval energético da cabeça fria; a eliminação dos bloqueios energéticos corticais; a ação positi-

va do arco voltaico craniochacral para manter a cabeça fria; a paracabeça; o paracérebro; a auto-

defesa energética; o autencapsulamento intencional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o si-

nergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilida-

de atilada–autocomprometimento proexológico; o sinergismo volição-intenção-realização; o si-

nergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene 

do discernimento; o sinergismo dos acertos evolutivos; o sinergismo evolutivo da autoverbação. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio evolutivo do primado da razão so-

bre a emoção; o princípio evolutivo de na dúvida abster-se. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o empenhamento pela 

autocoerência etológica. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciometrológicas; a técnica de se viver evolutiva, 

equilibrada e fraternalmente. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Psicos-

somatologistas. 

Efeitologia: os efeitos da manutenção da cabeça fria na tomada de decisão correta. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a autopensenização; a autovolição; a autodefinição; o autoposiciona-

mento; a autodeterminação; a autorresolução; a autoiniciativa. A cabeça fria e o sono repousante; 

a cabeça fria e o autocontrole emocional; a cabeça fria e o juízo sereno; a cabeça fria e a força 

presencial; a cabeça fria e a liderança circunstancial; a cabeça fria e o calculismo cosmoético;  

a cabeça fria e a pacificação íntima 

Binomiologia: o binômio patológico braços fortes–cabeça fraca; a maior agilidade no 

binômio diagnóstico–prognóstico situacional; a maior eficácia no binômio problema-solução. 

Interaciologia: a interação sadia dos 2 hemisférios cerebrais; a interação patológica 

cabeça vazia–agenda vazia de interesses; a interação cabeça–cabeça forte; a interação esfriar  

a cabeça–entrar nos eixos. 
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Trinomiologia: a autossustentabilidade perante o trinômio pressões-agressões-frustra-

ções; a autoprofilaxia do trinômio arrependimentos-culpas-endividamentos. 

Polinomiologia: o polinômio paciência-tranquilidade-imperturbabilidade-interassisten-

cialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo cabeça-essência / coroa-moldura; o antagonismo 

paciência ativa–paciência ingênua. 

Politicologia: a democracia pura; a democracia cosmoética no binômio debate quente– 

–cabeça fria. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as reações fisiológicas na cabeça regida 

pelas leis da Fisiologia Humana.. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a ausência da síndrome do ansiosismo. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Harmonopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturolo-

gia; a Psicossomatologia; a Anticonflitologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Homeostaticologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cabeça energética da dupla evolu-

tiva; a conscin determinada; a conscin javalínica; a personalidade decidida; o líder na condição de 

cabeçalho ideativo da equipe; a consciência autoconfiante. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o fazedor de cabeças; o ca-

beça-dura; o cabeçudo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a fazedora de ca-

beças; a cabeça-dura; a cabeçuda. 

 

Hominologia: o Homo sapiens capofrigidus; o Homo sapiens tranquilisator; o Homo 

sapiens felix; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens 

euthymicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens ae-

quilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscien-

tiologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: cabeça fria simples = a da conscin na vigília física ordinária; cabeça fria 

complexa = a da conscin projetada com lucidez na multidimensionalidade consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da pacificação universal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a cabeça fria, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

07.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

09.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Pescoço:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  CABEÇA  FRIA,  QUANDO  COSMOÉTICA,  
É  CONQUISTA  ÍNTIMA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  COM  ABER-
TISMO  CONSCIENCIAL,  CAPAZ  DE  DINAMIZAR  O  AUTO- 

DISCERNIMENTO  E  GALGAR  NEOETAPAS  DA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Em qual condição você, leitor ou leitora, mantém a própria cabeça? Fria 

ou quente? O tempo todo? 
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C A B E L O  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O cabelo é o conjunto de pelos da cabeça humana, cuja função inclui prote-

ção, adorno e ênfase da força presencial, sendo importante elemento de sedução disponível  

à conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo cabelo deriva do idioma Latim, capillus, ―cabelo; fio de barba; pe-

los dos animais; cabeleira das plantas; das árvores‖. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pelos da cabeça. 2.  Cabeleira. 3.  Cabeladura. 4.  Capilamento.  

5.  Melena. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo cabelo: ca-

belado; cabeladura; cabelama; cabelame; cabeleira; cabeleireira; cabeleireiro; cabeleirense; 

cabeleiro; cabelinho; cabelo; cabeloiro; cabelouro; cabeluda; cabeludeira; cabeludo; cabelu-

gem; descabelação; descabelada; descabelado; descabelamento; descabelar; descabelativo; des-

cabelo; desencabelado; desencabelar; escabelado; escabelar; escabeleirar. 

Antonimologia: 1.  Barba. 2.  Cílios; pestana. 3.  Sobrancelhas. 

Estrangeirismologia: o coiffeur; o curly hair; a headband. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do soma. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cabelo exi-

ge autorganização. Arrumemos nossos cabelos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da harmonia somática; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a superação da fôrma holopensênica auto- 

-herdada. 

 

Fatologia: o cabelo; a queda de cabelo ocasionada pelo elevado nível de stress ao soma; 

o apego ao cabelo levando ao medo de cortá-lo; o domínio patriarcal dos cabelos; o corte de ca-

belo enquanto punição; o escalpo sendo troféu de guerra; o racismo dualizado entre cabelo ―bom‖ 

e cabelo ―ruim‖; o padrão de beleza racista, tendo como exemplo o cabelo, podendo gerar o bully-

ing; a perda da autestima levando ao autopreconceito quanto aos cabelos; a melin expressa no 

desleixo aos cabelos; o excesso de horas desperdiçadas no salão a fim de arrumar os cabelos; os 

perigos da autexposição no uso do formol em alisante capilar e do acetato de chumbo em tinturas 

arriscando a saúde de profissionais cabeleireiros e consumidores; a perda do cabelo dos pacientes 

submetidos a quimioterapia; o respeito aos cabelos brancos; a escolha em manter os cabelos bran-

cos; o ato de mexer os cabelos como forma de seduzir; o ato de colocar o cabelo atrás da orelha; 

o ato de enrolar os cabelos com as pontas dos dedos; o ato de jogar os cabelos para frente de mo-

do a proteger o colo dos seios; o ato de baixar a cabeça, colocando o cabelo para frente e evitando 

o contato visual; o uso de produtos capilares não testados; o cabelo como proteção do crânio 

contra traumatismos e radiações solares; a Academia do Penteado de Paris; a peruca; o cabelo co-

mo adorno sexual; o bico-de-viúva sendo característica genética dominante; a calvície herdada 

a partir dos fatores herediários recessivos; o cabelo impecavelmente penteado; o cabelo servindo 

como prova dos antecedentes toxicológicos e hábitos alimentares das pessoas; a construção da au-

testima a partir do cabelo; o cabelo demarcando as diferenças de gênero, a posição social, a faixa 

etária, as mudanças de status e as diferentes tribos; a barba e os cabelos longos sendo protetores 

energéticos naturais da área do pescoço; o magnetismo pessoal influenciado pelo cabelo; a força 
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presencial ampliada, a partir de penteado adequado ao estilo pessoal; a feminilidade expressa 

através dos cabelos; o estilo unissex; a beleza consciencial além do cabelo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicosfera sendo 

marca de excelência; a Parestética; a Estética Holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cabelo–expressão facial ampliando a força presencial;  

o sinergismo corpo são–mente sadia. 

Principiologia: o príncipio da harmonia funcional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Fisiologia Humana. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial. 

Tecnologia: a técnica de reeducação de hábitos saudáveis e rotinas úteis; a técnica  

de saber o penteado certo para cada momento; as técnicas profiláticas para manutenção da ho-

meostase capilar; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: a escolha do estilo de penteado adequado ao voluntariado da docência 

tarística conscienciológica. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; 

o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Fisiologis-

tas; o Colégio Invisível dos Nutricionistas. 

Efeitologia: o efeito patológico do ansiosismo; os efeitos fisiológicos da atuação dos 

componentes alimentares no crescimento dos cabelos; o efeito do movimento dos cabelos na in-

terpretação da sedução; os efeitos das características genéticas pessoais na constituição da cor, 

estrutura, aspecto, consistência, queda e destruição total do folículo piloso; os efeitos antifisioló-

gicos da ausência de pelos na cabeça; os efeitos das patologias capilares na autestima e intera-

ções sociais; o efeito elástico dos cabelos. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos. 

Ciclologia: o ciclo nascimento-perda do cabelo; o ciclo cabelo novo–cabelo castigado. 

Enumerologia: o cabelo sujo; o cabelo desgrenhado; o cabelo arrumado; o cabelo lim-

po; o cabelo cuidado; o cabelo natural; o cabelo artificial. 

Binomiologia: o binômio Higiene Consciencial–higiene capilar; o binômio saúde físi-

ca–vigor na vida intelectual. 

Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação cabelo–força presencial. 

Crescendologia: o crescendo cabelo curto–cabelo longo. 

Trinomiologia: o trinômio lavar-secar-pentear. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia Humana / Estética Antifisiológica; o an-

tagonismo uso consciente do soma / uso inconsequente do soma; o antogonismo cabelo saudável 

/ cabelo doente; o antagonismo ponta / raiz. 

Paradoxologia: o paradoxo de determinados artifícios de beleza serem danosos à saúde 

dos cabelos; o paradoxo existente na força presencial dos carecas. 

Politicologia: as políticas públicas de saúde emitidas pela Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (ANVISA). 

Legislogia: as leis da Biologia Humana; as leis da Fisiologia Humana; a lei do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (Lei N. 9.782, de 26 de janeiro de 1999). 

Filiologia: a tricofilia. 

Fobiologia: a gerontofobia. 
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Sindromologia: a síndrome de Maloney; a síndrome Christ-Siemens-Touraine; a síndro-

me de Griscelli; a síndrome da Cinderela. 

Maniologia: a tricotilomania; a mania de comer cabelo (tricofagia). 

Mitologia: o mito de Sansão. 

Holotecologia: a somatoteca; a convivioteca; a energoteca; a estiloteca; a geneticoteca; 

a gerontoteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Anatomia Humana; a Comunicologia; a Cosme-

tologia; a Esteticologia; a Fisiologia Humana; a Intrafisicologia; a Paraprofilaxiologia; a Sexolo-

gia; a Tricologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cabeluda; a conscin calva; a conscin penteada; a conscin despen-

teada. 

 

Masculinologia: o cabeleireiro; o peruqueiro; o chapeleiro; o dermatologista; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 

o intermissivista; o infante; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o geronte; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o toca-

dor de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a cabeleireira; a peruqueira; a chapeleira; a dermatologista; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a infante; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a geronte; 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 parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação; a pintora mexicana, Frida Khalo (1907–1954). 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens adornatus; o Homo sapiens in-

cautus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: cabelo danificado = aquele apresentando desgaste provocado pelo uso 

continuado de produtos químicos, com perda de brilho, desidratação e falta de nutrientes; cabelo 

saudável = aquele apresentando vivacidade obtida pelos cuidados continuados na preservação, re-

cuperação do brilho, hidratação e nutrientes necessários. 

 

Culturologia: os variados tipos e arranjos de cabelos, refletindo as culturas dos diferen-

tes povos e os modismos sociais. 

 

Curiosologia. Por volta de 1860, os Estados Unidos viveram exemplo máximo de discri-

minação interracial expressa por elite mulata racista chamada de bonafide. Esses homens e mu-

lheres faziam o possível para ajeitar o cabelo ao molde dos brancos, diminuindo o volume. 
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Taxologia. Segundo a Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 patologias 

ligadas ao cabelo: 

01.  Alopécia: ausência total ou parcial dos cabelos. 

02.  Dermatite seborreica: doença da pele e do couro cabeludo (caspa), não contagiosa, 

crônica, ocasionada em áreas de maior concentração de glândulas sebáceas. 

03.  Foliculite: infecção do folículo piloso, por bactérias, em especial o estafilococo. Em 

geral é doença superficial da pele, mas pode apresentar a forma profunda ou furunculosa, atingin-

do qualquer região coberta de pelos, inclusive o couro cabeludo. 

04.  Pediculose: infestação da cabeça por piolhos e lêndeas, muito contagiosa, caracteri-

zada por prurido intenso. 

05.  Piedra negra: micose superficial e assintomática dos cabelos, caracterizada pela 

presença de nódulos escuros aderidos aos pêlos. 

06.  Pitiríase versicolor: micose da pele, caracterizada por manchas claras ou escuras, 

geralmente escamosas, distribuidas pelo tronco e braços. O couro cabeludo funciona ao modo  

de reservatório do fungo. 

07.  Tinea capitis: micose do couro cabeludo produzida por fungo dermatófito. Doença 

muito contagiosa, típica da infância, caracterizando-se por lesões pruriginosas, acompanhadas ou 

não de inflamação e / ou alopecia. 

08.  Trichonodosis: presença de nó no fio do cabelo, ocasionando fratura nas hastes. 

09.  Tricomicose: bacteriose assintomática dos pelos do corpo e da cabeça. Caracteriza-

se pela formação de nódulos de cores variadas aderidos à superfície dos pêlos. 

10.  Tricoptilose: rompimento da ponta do pêlo, dividindo-o em duas ou mais partes 

(ponta dupla). 

 

Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ti-

pos de utensílios ou adornos de cabelo: 

01.  Boné: o tipo snapbacks; a boina; a viseira. 

02.  Chapéu: o Panamá; a casquete. 

03.  Escova: a redonda. 

04.  Gorro: o de lã. 

05.  Grampo: o de cabelo. 

06.  Pente: o de bolso; o de madeira; o garfo. 

07.  Presilha: a de elástico; a fivela; a faixa; a piranha. 

08.  Tesoura: a fio laser indicada para o corte reto; a fio navalha indicada para corte des-

fiado; a dentada indicada na redução de volume dos fios. 

09.  Tiara: a coroa ornando a cabeça dos monarcas. 

10.  Touca: a de banho; a térmica; a plástica; a de silicone. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o cabelo, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Adorno  consciencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Culto  à  beleza  somática:  Somatologia;  Nosográfico. 

07.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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10.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

11.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  CABELO  COMPÕE  O  VISUAL  DA  CONSCIÊNCIA,  INFLU-
ENCIANDO  NA  FORÇA  PRESENCIAL.  MAS  A  CONDIÇÃO  

ESCRAVIZANTE  EM  MANTÊ-LOS  ALINHADOS  GERA  PER-
DA  DO  MEGAFOCO  NAS  PRIORIDADES  AUTEVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa os detalhes do soma para compor 

aparência favorável à assistência? Inclui o cabelo nesse visual? 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Araujo, Leusa; Livro do Cabelo; revisores Márcia Menin; Luicy Caetano; & Daniel Bonomo; 206 p.; 8 caps.; 

170 fotos; 1 microbiografia; 1 website; 82 refs.; 29 x 20 cm; br.; Leya; São Paulo, SP; 2012; páginas 10, 12, 15, 16, 18, 

30, 34, 45, 61, 89, 91, 99, 116 a 128, 134 e 149 a 164. 

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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página126. 

 

P. S. C. 
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C A B O T I N I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O cabotinismo é o modo de vida patológica de cabotino ou a condição do 

antigo ator cômico ambulante, de categoria inferior, com tendência a atrair, ou tentar atrair, sobre 

si, as atenções gerais em todas as manifestações pensênicas básicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo cabotino vem do idioma Francês, cabotin, ―ator cômico ambulante; 

mau comediante da época de Luís XIII (1601–1643); cabotagem, charlatanice‖. Surgiu no Século 

XIX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; teorias, escolas, sistemas; ten-

dências, correntes‖. 

Sinonimologia: 1.  Cabotinagem. 2.  Cabotinice. 3.  Afetação; enfatuação; envaidecimento; 

imodéstia; presunção; pretensionismo. 4.  Cabotinopatia. 

Neologia. Os 2 vocábulos minicabotinismo e megacabotinismo são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Anticabotinismo. 2.  Acanhamento. 3.  Despretensão. 4.  Modéstia; 

recato. 5.  Timidez; vexame. 

Estrangeirismologia: a brainwashington. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às ações psicomotoras. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a edematopensenidade. 

 

Fatologia: o cabotinismo; a cabotinagem; a cabotinice; a cabotinopatia; a busca da 

atenção sobre si; a sobrevalorização de si; a genialidade imaginária; a ânsia pela fama; a ânsia pe-

la santificação religiosa; a metodologia da santificação; a busca da canonização; o populismo exa-

cerbado; o poder temporal; o ego exorbitante; a exultação de se sentir singular; a hipersen-

sibilidade às críticas; a eructação de vanglória; o culto da personalidade; a tantalização; a fanfarro-

nada; a fanfarronia; a fanfarronice; a fanfúrria; a flostria; a paparrotagem; a jactância; a empáfia;  

a gabolice; a blasonaria; a bazófia; a embófia; a prosápia; a presunção; a imodéstia; o orgulho;  

a bravata utópica; a superimpostação; a hipervaidade; a antiverbação; os papos furados; o requin-

te despudorado; a suntuosidade ofensiva; a apologia anticosmoética; o fausto agressivo; os exces-

sos sofisticados; a esnobação explícita; o exibicionismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a autocorrupção; o autofascínio; a autestima excessiva; a autoglorifica-

ção; o autotriunfalismo; o autelogio; a autofantasia. 

Binomiologia: o binômio patológico narcisismo-cabotinismo. 

Crescendologia: o crescendo patológico cabotinismo-melin. 

Sindromologia: a síndrome de Munchhausen. 

Maniologia: a mania de grandeza. 

Holotecologia: a egoteca; a psicopaticoteca; a trafaroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; o Desviacionismo; a Psicossomatologia; a Intrafi-

sicologia; a Autenganologia; a Acriticologia; a Autassediologia; a Instintologia; a Perdologia;  

a Trafarologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa cabotina. 

 

Masculinologia: o autoglorificado; o barão de Munchhausen (1720–1797); o inglês 

Brummell (George Bryant, 1778–1840); o dandy; o foppish; o playboy; o nouveau riche; o elitis-

ta; o esnobe; o ph.Deus; o diletante; o cógnito; o janota; o almofadinha; o menicaca; o petimetre; 

o tantalizador; o peralta; o bambu vestido; o exibicionista; o superorgulhoso; o nariz empinado;  

o farrombeiro; o farromeiro; o farronqueiro; o fanfarrão; o metidão; o gostosão; o cabotinão; o ca-

botinopata. 

 

Femininologia: a autotriunfalista; a exibicionista; a tantalizadora; a superorgulhosa;  

a fanfarrona; a metidona; a ph.Deusa; a ph.Diva; a cabotinopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens narcissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicabotinismo = a autexaltação com pomposidade; megacabotinismo 

= o hibridismo conscin-primopensene. 

 

Culturologia: a cultura da ostentação. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, a cura do cabotinismo exige, pelo 

menos, 6 contrapontos, recursos ou providências pessoais, compostas e básicas, aqui dispostos na 

ordem lógica: 

1.  Automotivação com pesquisa; Autopesquisologia. 

2.  Autorreflexão com reciclagem existencial; Recexologia. 

3.  Autocrítica com discernimento; Autodiscernimentologia. 

4.  Autoincorrupção com cosmoética; Cosmoeticologia. 

5.  Autodesassédio com assistência interconsciencial; Interassistenciologia. 

6.  Autorganização com disciplina; Comunicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com o cabotinismo, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia. 

2.  Adulto-criança:  Consciencioterapia. 

3.  Cinismo:  Parapatologia. 

4.  Consciênçula:  Conscienciometrologia. 

5.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia. 

6.  Riscomania:  Parapatologia. 

7.  Sarcasmo:  Parapatologia. 

 

EIS  4  ÍCONES  DO  CABOTINISMO:  O  CAVALO  DE  PARADA  

DA  SOCIOLOGIA,  O  MONSTRO  AUTODIVINIZADO  DA  AR-
TE,  O  AUTODEIFICADO  VIVO  DA  RELIGIÃO,  E  O  GUER- 

RILHEIRO,  NOBELISTA  DA  PAZ,  DA  POLITICALHA. 
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Questionologia. O cabotinismo ainda atua em você ou sobre você? Em quais circunstân-

cias, contingências ou injunções? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 544. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 654. 
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C A Ç A -T A L E N T O S    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O caça-talentos interassistencial é a consciência, intra ou extrafísica, em-

penhada na tarefa de identificar, abordar, orientar e encaminhar personalidades capazes de contri-

buir com o trabalho das equipes de interassistência tarística, sendo epicentro cosmoético cultiva-

dor multidimensional de trafores. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo caçar vem do idioma Latim, captiare, ―tomar; apanhar; agarrar‖. 

Surgiu no século XI. A palavra talento também procede do idioma Latim, talentum, ―certo peso 

de matéria preciosa; soma de dinheiro; tesouro, riquezas‖, e esta do idioma Grego, tálanton, ―mo-

eda greco-romana; inteligência excepcional; aptidão natural ou habilidade adquirida‖. Apareceu 

no Século XIV. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre o espaço 

de‖. O vocábulo assistência deriva também do Latim, assistentia, ―ajuda; socorro‖, e este de as-

sistens 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; es-

tar à porta de alguém‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Caça-conscins talentosas interassistenciais. 2.  Caçador cosmoético 

de talentos. 3.  Olheiro evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas caça-talentos interassistencial, minicaça-talentos 

interassistencial e maxicaça-talentos interassistencial são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Caça-talentos anticosmoético. 2.  Olheiro baratrosférico. 3.  Líder 

amaurótico. 4.  Megassediador. 

Estrangeirismologia: o mastermind das equipes de interassistência; o headhunter evo-

lutivo; o recruteur. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao olhar tarístico dos heterotrafores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal traforista; o materpensene pessoal convergente 

com o megatrafor; os ortopeneses; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopen-

senidade; o holopensene pessoal proexológico atrator de consciências afins à maxiproéxis grupal. 

 

Fatologia: a liderança interassistencial cosmoética; a condição de atrator ressomático in-

terassistencial; o fato de toda consciência possuir trafores; o fato de toda proéxis ser embasada em 

talentos pessoais; o fato de toda consciência exercer algum tipo de liderança; o fato de o líder 

complementar os próprios trafais com os trafores da equipe de trabalho; a capacidade de o líder 

despertar na consciência talentosa o desejo de ajudar; o talento do líder na identificação das quali-

dades das consciências; a inteligência do líder no direcionamento do indivíduo para as tarefas 

compatíveis aos talentos; a necessidade de o líder fazer convergir os interesses de muitas pessoas 

para o interesse comum; as qualificações cosmoéticas enquanto recursos imprescindíveis ao com-

pléxis; a identificação dos talentos a partir das experiências pessoais; a ampliação e qualificação 

gradual do acervo de trafores; a impossibilidade de o líder evoluir no lugar do liderado; a vivência 

da singularidade interassistencial pessoal enquanto força de atração da equipe de interassistência; 

o fato de as pessoas normalmente não estarem prontas para o trabalho, mas se desenvolverem no 

processo da consecução do mesmo; a inteligência evolutiva (IE) enquanto qualificadora dos tra-

ços-força; o fato de a consciência ser mais produtiva aplicando os autotalentos; o fato de o maior 

potencial de crescimento da pessoa estar nos trafores; a autopesquisa apontando os autotrafores 

ociosos; a cosmovisão demonstrando as qualificações ociosas do grupo evolutivo; a vivência da 
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satisfação de aplicar os talentos pessoais; o autocomprometimento proexológico convertendo tra-

fores em resultados interassistenciais; os talentos desperdiçados nos desvios de proéxis; o Cons-

cienciograma; a qualificação dos trafores através do uso de técnicas e aquisição de conhecimento; 

a superação dos trafares através da aplicação dos trafores; a aptidão cosmoética de extrair o máxi-

mo dos liderados em prol deles próprios; a identificação das necessidades interassistenciais do 

Cosmos; a identificação das consciências com talentos para a interassistência; a orientação das 

consciências nas tarefas de interassistência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando a auto-

manifestação traforista; a escolha do elenco da maxiproéxis vindoura pelo evoluciólogo do grupo 

evolutivo; o Curso Intermissivo (CI) enquanto celeiro de talentos interassistenciais; a consciex lí-

der de equipe extrafísica interassistencial; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial 

enquanto sementeira multissecular de trafores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo trafor–inteligência evolutiva; o sinergismo trafor-cos-

moética; o sinergismo trafor-interassistência; o sinergismo megatrafor-materpensene; o sinergis-

mo trafor-autodiscernimento; o sinergismo dos trafores da equipe de interassistência; o sinergis-

mo orientador-orientando; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo trafores intelectivos–tra-

fores parapsíquicos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do exemplaris-

mo grupal; o princípio de os fatos corroborarem os argumentos na pesquisa dos autotrafores;  

o princípio de o mais lúcido liderar o menos lúcido; o princípio de o mais maduro liderar o me-

nos maduro; o princípio de o mais cosmoético liderar o menos cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) qualificando os autotrafores; o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC) orientando os trabalhos da equipe interassistencial. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos enquanto escola de líderes interassisten-

ciais da próxima intermissão; a teoria dos Serenões apontando a existência de trafores ainda igno-

rados pelos pré-serenões. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial promovendo a conquista antecipada de tra-

fores; a técnica do maxiplanejamento invexológico; a técnica da autorreflexão de 5 horas dedica-

da à descoberta do megatrafor pessoal; a técnica das 50 vezes mais aplicada à qualificação dos 

autotrafores; as técnicas de conscienciometria; a técnica dos 50 dicionários no estudo dos trafo-

res; as técnicas de autopesquisa. 

Voluntariologia: o setor de voluntariado da Instituição Conscienciocêntrica (IC) gerin-

do o conjunto de trafores da equipe de voluntários; o resultado interassistencial do somatório de 

trafores dos voluntários da Conscienciologia; a atividade de voluntariado convergente com o me-

gatrafor pessoal; o voluntário veterano orientando o voluntário jejuno; a catalogação dos trafo-

res dos voluntários da IC; o voluntariado conscienciocêntrico enquanto fonte de autopesquisa pa-

ra descoberta dos auto e heterotrafores; o voluntário descontente por estar na atividade errada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automen-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito interassistencial da aplicação dos trafores; o efeito positivo da des-

coberta dos trafores sobre a autestima; o efeito tarístico dos autexemplos sadios nas consciências 

do grupo evolutivo; o efeito da verbação na prática da liderança; o efeito da teática sobre a for-

ça presencial do líder; os efeitos multidimensionais da liderança interassistencial cosmoética;  

o efeito da assunção do megatrafor sobre a autoproéxis. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas experiências pessoais assentando  

a conquista de neotrafores. 

Ciclologia: o ciclo descoberta-desenvolvimento-domínio de trafores; o ciclo descoberta- 

-enfrentamento-autossuperação de trafares; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) enquanto la-

boratório de desenvolvimento de trafores. 

Enumerologia: o talento; a habilidade; o dom; a capacidade; a aptidão; a vocação; o trafor. 

Binomiologia: o binômio líder-liderado; o binômio saber ser líder–saber ser liderado;  

o binômio talentos pessoais–necessidades do Cosmos; o binômio admiração-discordância; o bi-

nômio interdependência-liberdade; o binômio trafor-trafar; o binômio cosmovisão-consciencio-

metria; o binômio megatrafor-materpensene; o binômio megatrafor-megafoco; o binômio mega-

trafor–singularidade interassistencial; o binômio megatrafor-megagescon; o binômio megatra-

for-autoproéxis; o binômio patológico líder fortalecido–liderados enfraquecidos. 

Interaciologia: a interação positiva entre consciências talentosas; a interação entre os 

trafores; a interação patológica trafor-trafar; a interação recuperação de cons–recuperação de 

trafores. 

Crescendologia: o crescendo solução de problema menor–solução de problemas maio-

res; o crescendo Curso Intermissivo–proéxis–compléxis–segundo curso intermissivo.  

Trinomiologia: o trinômio talento-técnica-conhecimento; o trinômio autorganização- 

-vontade-intenção; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinô-

mio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio (trio) Evo-

luciólogo–Serenão–Consciex Livre; o trinômio orientação-incentivo-feedback. 

Polinomiologia: o polinômio identificação-acolhimento-orientação-encaminhamento da 

conscin intermissivista para tarefa interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo chefete / líder interassistencial cosmoético; o anta-

gonismo trafor / trafar; o antagonismo mini-peça do maximecanismo / maxipeça do minimecanis-

mo; o antagonismo egocentrismo / altruísmo na aplicação de trafores; o antagonismo conscin- 

-problema / conscin-solução; o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo 

proatividade / inativadade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa não valorizar o próprio trafor por considerá-lo 

óbvio demais; o paradoxo de a individualidade se expressar melhor na coletividade. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia;  

a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na aplicação dos autotrafores. 

Filiologia: a conscienciofilia; a traforofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a fobia de assumir os próprios trafores frente as consequentes responsabili-

dades; a fobia dos trafares inibindo o desenvolvimento dos trafores; a fobia de ficar em evidência 

ao aplicar os trafores; a superação da autopesquisofobia; a fracassofobia inibindo a assunção dos 

trafores. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) gerando desperdício de talentos;  

a síndrome do coitadismo. 

Mitologia: o mito da consciência insubstituível. 

Holotecologia: a traforoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Traforologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; 

a Conscienciometrologia; a Conscienciocentrologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Inter-

assistenciologia; a Pré-Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência-bússola; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o caça-talentos interassistencial; o preceptor evolutivo de assistentes;  

o atrator ressomático; o epicentro consciencial; o atrator ressomático; o epicentro consciencial;  
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o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o orientador evolutivo; o parapercepcio-

logista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntá-

rio; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a caça-talentos interassistencial; a preceptora evolutiva de assistentes;  

a atratora ressomática; a epicentro consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a orientadora evolutiva; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora conscien-

te; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens singularis; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens traforisticus; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens pettiunicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicaça-talentos interassistencial = o epicentro consciencial de empre-

endimento cosmoético interassistencial atuando na condição de atrator e orientador de consciên-

cias traforistas; maxicaça-talentos interassistencial = o orientador evolutivo, gestor exemplar dos 

trafores das consciências do grupo evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura do traforismo. 

 

Líder. Sob a ótica da Liderologia, há pelo menos 4 ações inteligentes a serem praticadas 

pelo epicentro consciencial de tarefa interassistencial, visando a manutenção da homeostase do 

trabalho em equipe, enumerados a seguir em ordem lógica: 

1.  Objetivos: informar a equipe de trabalho quanto aos objetivos do empreendimento  

a ser realizado. O líder faz convergir os talentos de todos para a meta, evitando dispersões. 

2.  Expectativas: definir claramente quais as expectativas quanto ao desempenho de ca-

da membro da equipe de trabalho. O líder não dá margem para dúvidas sobre as intenções pesso-

ais. 

3.  Feedback: oferecer, periódica e individualmente, avaliações de desempenho de cada 

membro da equipe. A insegurança de muitos repousa sobre as palavras não ditas. 

4.  Incentivo: elogiar e comemorar o bom desempenho a cada nova conquista, seja indi-

vidual ou grupal. Felicitar-se pelas conquistas do grupo também faz parte dos empreendimentos, 

inclusive os mais sérios.   

 

Trafores. Os traços-força das consciências não nascem prontos, são lapidados e melho-

rados pela experimentação constante. Conhecer teoricamente os próprios trafores não leva nin-

guém ao serenismo, é preciso teática. 

 

Qualificação. Os trafores da consciência podem ser qualificados utilizando, pelo menos, 

2 recursos: 
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1.  Conhecimento: as informações, os estudos, os conceitos, sejam factuais ou empíri-

cos, capazes de elucidar as variáveis envolvidas na manifestação de determinado trafor.  

2.  Técnica: os procedimentos, os modos, as maneiras, as ações estruturadas e padroni-

zadas para a realização de determinada atividade da forma mais otimizada possível. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Traforologia, eis, por exemplo, 14 trafores, listados em or-

dem alfabética, e respectivas técnicas otimizadoras dos talentos pessoais: 

 

Tabela  –  Trafor  /  Técnica 

 

N
os

 Trafor Técnica 

01. Assistencialidade Tenepes; docência conscienciológica 

02. Autoparaperceptibilidade Clarividência facial; assim-desassim; EV 

03. Autoprojetabilidade lúcida Técnicas projetivas 

04. Autorganização Técnica de mais 1 ano de vida; pensenograma 

05. Comunicabilidade Escrita conscienciológica; técnicas de oratória 

06. Cosmanálise Cosmograma 

07. Cosmoeticidade Código pessoal de cosmoética 

08. Desperticidade 
EV; tenepes; invéxis; recéxis; técnica do 

mitridatismo interassistencial 

09. Empatia 
Técnica da retribuição pessoal; assimilação 

simpática das energias 

10. Energossomaticidade EV; exteriorização e absorção de energias 

11. Intelectualidade Verbetografia; autorado 

12. Liderança 
Técnica da impactoterapia; técnica da 

Cosmoética Destrutiva 

13. Paradiplomacia Técnicas de convivência grupal cosmoética 

14. Precocidade sadia Inversão existencial 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o caça-talentos interassistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

02.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

06.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro.  

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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12.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

13.  Subsunção  proexológica:  Maxiproexologia;  Neutro. 

14.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 

 

A  PROÉXIS  CONECTA  OS  TRAFORES  DA  CONSCIN,  HO-
MEM  OU  MULHER,  À  SOLUÇÃO  DAS  NECESSIDADES  

EVOLUTIVAS.  CADA  PEÇA  DO  MAXIMECANISMO  INTE-
RASSISTENCIAL  TEM  O  LUGAR  DECISIVO  DE  ENCAIXE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já é capaz de discernir com clareza os talentos 

das consciências do grupo evolutivo? Conhece alguma tarefa interassistencial onde esses talentos 

se fazem necessários? 

 
Bibliografia  Específica: 
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D. L. S. 
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C A C O E T E    H O L O B I O G R Á F I C O  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O cacoete holobiográfico é o mau costume ou mau hábito repetido de mo-

do automático, por influência de repetições frequentes em vidas intrafísicas anteriores, demons-

trando impulsos, tendências ou predileções incontroladas ou inconscientes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo cacoete vem do idioma Latim Tardio, cacoethes, ―cacoete; mau há-

bito; costume; mania; tumor maligno; espécie de cancro; primeiro grau de chaga maligna‖, deri-

vado do idioma Grego, kakoethes, ―malvado; vicioso; enganador‖. Surgiu no Século XVIII.  

O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, ―total; completo; inteiro‖. O vo-

cábulo biografia procede do mesmo idioma Grego, biographía, ―relato de vidas‖, constituído pe-

los elementos de composição, bíos, ―vida‖, e graphe, ―escrita; escrito; convenção; documento; 

descrição‖. As palavras biografia e biográfico apareceram no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Retrocacoete ideológico. 02.  Cacoete megapensênico. 03.  Cacoete 

apriorístico. 04.  Cacoete antievolutivo. 05.  Cacoete multiexistencial. 06.  Cacoete paragenético.  

07.  Cacoete holomnemônico. 08.  Cacoete psicossomático. 09.  Retrocacoete anticosmoético. 10.  

Cacoete megatrafarístico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo cacoete: ca-

coeteira; cacoeteiro; megacacoete; minicacoete; retrocacoete. 

Neologia. As 3 expressões compostas cacoete holobiográfico, cacoete holobiográfico 

sarcástico e cacoete holobiográfico usurário são neologismos técnicos da Autoconscienciometro-

logia. 

Antonimologia: 1.  Especialismo holobiográfico sadio. 2.  Conscin sem cacoete. 3.  Pes-

soa tranquila. 

Estrangeirismologia: o mea culpa; o cultural background das retrovidas. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às sensações físicas em geral. 

Coloquiologia: a culpa no cartório; o rabo preso; a boca-torta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos retropensenes recorrentes e persistentes; a re-

tropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; 

os criptopensenes; a criptopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os lapsopen-

senes; a lapsopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; as obsessões pensênicas intru-

sivas. 

 

Fatologia: o cacoete holobiográfico; o cacoete ideológico; o megatrafar pessoal; a ten-

dência intraconsciencial patológica; o vinco holomnemônico psicossomático; o autocatastrofis-

mo; os maus hábitos arraigados; os tiques motores e vocais; os sestros como consequência dos 

traumas do passado; os tiques nervosos com raízes neuropsicológicas; o autassédio cronicificado; 

as caretas faciais; o piscamento excessivo dos olhos; os movimentos de torção do nariz e da boca 

sem necessidade; o levantar dos ombros; o ato de coçar a garganta; o estalar da língua; a afasia;  

a coprolalia; a ecolalia; a cacolalia; a dislalia; o lambdacismo; a blesidade; a lalação; o rotacismo; 

o zetacismo; a dislogia; o jeitão de cada consciência evidenciado a cada neossoma; as manifesta-

ções conscienciais automiméticas; a Etologia Automimética. 

 

Parafatologia: o tique holobiográfico doentio; o autestigma paragenético; o travão ho-

lossomático; a carência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a herança espúria 
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de si mesmo; as companhias extrafísicas afins aos retrocacoetes manifestos pela conscin; os asse-

diadores extrafísicos inspirando a retomada dos retrocacoetes antievolutivos; o planejamento 

proexológico pautado nos cacoetes cosmoéticos fixados na autexpressão da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da evolução inarredável. 

Codigologia: os cacoetes holobiográficos ainda componentes do código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da mudança da personalidade. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciológico propiciando a consolidação de hábitos 

cosmoéticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: os efeitos intrafísicos de causas paragenéticas holobiográficas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso de inutilidades antievolutivas; o ciclo ressoma-dessoma-in-

termissão enraizando ou amainando cacoetes. 

Enumerologia: os hábitos; os costumes; os caprichos; as manias; os tiques; as birras; os 

vícios. 

Binomiologia: o binômio herança genética–herança paragenética. 

Interaciologia: a interação fôrma holopensênica–holopensene pessoal. 

Crescendologia: o crescendo recéxis-recin. 

Trinomiologia: o trinômio Neuranatomia-Neuroquímica-Neurofisiologia; o trinômio 

modo autopensênico–jeitão individual–autexpressão. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo dragona parapsíquica / cacoete multiexistencial. 

Paradoxologia: o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de 

si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. 

Politicologia: a monarquia no Terceiro Milênio; o neofeudalismo. 

Legislogia: as leis da fenomenalidade. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome obsessiva-compulsiva (TOC); a síndrome de Tourette; a sín-

drome de Gabriela. 

Maniologia: a antiquomania. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a ressomatoteca; a regressoteca; a egoteca; a evolucio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Automimeticologia; a Retropense-

nologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Perfilologia; a Anteriologia; a Mesmexologia;  

a Subcerebrologia; a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 
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Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens cacoethicus; o Homo 

sapiens holobiographicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus;  

o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: cacoete holobiográfico sarcástico = o da pessoa sempre tendente à ironia 

sobre as realidades, coisas e pessoas; cacoete holobiográfico usurário = o da pessoa tendente  

à usura ou à condição egoísta de miserê. 

 

Culturologia: os cacoetes culturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o cacoete holobiográfico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Andaime  consciencial:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

07.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

08.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

11.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

13.  Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

 

O  PIOR  CACOETE  HOLOBIOGRÁFICO  É  A  CONDIÇÃO  

PATOLÓGICA  ANTIGA  CAPAZ  DE  CONSEGUIR  TRAVAR 
O  ANDAMENTO  NATURAL  DA  CONSECUÇÃO  DA  PRO-

GRAMAÇÃO  EXISTENCIAL,  PESSOAL,  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, padece de algum cacoete holobiográfico? De 

qual natureza? 
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C A L C U L I S M O    C O S M O É T I C O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O calculismo cosmoético é o conjunto de procedimentos integrados pelo 

cálculo, a conjetura e a avaliação detalhista e exaustiva para se desenvolver qualquer empreendi-

mento seja individual ou grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo cálculo vem do idioma Latim, calculus, ―pedrinha; bolinha de vo-

tar; peão; pedrinhas que as crianças aprendiam a contar, e por extensão, conta, cálculo‖. Surgiu no 

Século XVII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina, escola, teoria ou princí-

pio artístico, filosófico, político ou religioso‖. A palavra cosmos deriva também do idioma Grego, 

kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição 

cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Sur-

giu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, ― tica; 

Moral Natural; parte da Filosofia que estuda a Moral‖, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Calculismo interassistencial. 2.  Conjunto de cálculos cosmoéticos.  

3.  Prospectiva Cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas calculismo cosmoético, minicalculismo cosmoé-

tico e maxicalculismo cosmoético são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Calculismo interesseiro. 2.  Conjunto de cálculos egocêntricos.  

3.  Antiprospectiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o calculismo cosmoético; o cálculo cosmoético; a intenção cosmoética; o pla-

nejamento calculado; a aferição racional; o resgate conteudístico do vocábulo calculismo; os de-

talhismos; a exaustividade econômica; as avaliações máximas; a autocrítica; a modéstia; o altruís-

mo; a filantropia; a interassistencialidade; o voluntariado; a autodisponibilidade; o entrosamento; 

o engajamento; a integração; a autossuficiência; o computador; a experiência compartilhada;  

a carreira profissional; a empresa; o negócio; a gestão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Crescendologia: o crescendo Visionarismo-Paraprospectiva. 

Filiologia: a planofilia. 

Holotecologia: a eticoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Holomaturologia; a Proexologia; a Paracronologia; a Posteriorologia; a Paraprofilaxiologia;  

a Priorologia; a Autocriticologia; a Sistemática; a Infocomunicologia; a Conscienciocentrologia;  

a Economia; a Interassistenciologia; a Megaprospectiva; a Paraprospectiva. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o calculista cosmoético; o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o profes-

sor; o intelectual; o reciclante existencial;  o maxidissidente; o tenepessista; o projetor consciente; 

o intermissivista; o tertuliano; o inversor existencial; o pesquisador independente; o paracientista; 

o agente retrocognitor; o duplista;  o cognopolita; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a calculista cosmoética; a pré-serenona vulgar; a autodecisora; a profes-

sora; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente; a tenepessista; a projetora conscien-

te; a intermissivista; a tertuliana; a inversora existencial; a pesquisadora independente; a paracien-

tista; a agente retrocognitora; a duplista; a cognopolita; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parascientificus; o Homo sa-

piens tertulianus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicalculismo cosmoético = a candidata à maternidade calculando a da-

ta do nascimento do primeiro filho (gestação humana; Biologia); maxicalculismo cosmoético =  

a candidata à autora calculando a data do encerramento da construção do primeiro livro (gestação 

consciencial; Evoluciologia). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

10 componentes ou posturas lógicas e indispensáveis à estrutura do calculismo cosmoético, capa-

zes de embasar os empreendimentos da conscin ou do grupo de pessoas: 

01.  Planejamento: a vontade (Voliciologia); a intencionalidade (Intencionologia); a hi-

pótese (Autopesquisologia); o projeto; o princípio do posicionamento pessoal (Holofilosofia). 

02.  Cosmoética: o Universalismo; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

03.  Racionalidade: a linearidade autopensênica (Autopensenologia); a autorreflexão;  

a autocrítica; a heterocrítica. 

04.  Prospectiva: a previsão; a escolha evolutiva; o fruto experimental (Experimentolo-

gia); a viabilidade; a exequibilidade; a Cronêmica; a Paracronologia. 

05.  Profilaxia: a prevenção dos equívocos; a cosmovisão (Cosmovisiologia); o sistema 

antissurpresas; o balão de ensaio. 

06.  Priorologia: as prioridades evolutivas; a seletividade; o mais relevante; o curto,  

o médio e o longo prazo; o princípio da prioridade compulsória. 

07.  Autorganização: a disciplina; a conduta cosmoética; a Sistemática; a Metodologia. 

08.  Detalhismo: sem perfeccionismo; sem workaholism; as nuanças; a decodificação;  

a codificação; a redecodificação; as reciclagens consecutivas (Recexologia). 

09.  Exaustividade: sem excessos; os limites naturais; a Economia. 

10.  Proexologia: a adequação à programação existencial (proéxis) pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o calculismo cosmoético, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

1.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia. 
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2.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia. 

3.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia. 

4.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia. 

5.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia. 

6.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia. 

7.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia. 

 

O  CALCULISMO  COSMOÉTICO  É  O  RECURSO  INDISPEN-
SÁVEL  PARA  A  POTENCIALIZAÇÃO  DA  DINÂMICA  DA  

EVOLUÇÃO  PESSOAL,  RACIONAL,  ELIMINANDO,  DE  VEZ,  
A  REPETIÇÃO  DE  OMISSÕES  E  ERROS  GROSSEIROS. 

 

Questionologia. Você ainda alimenta rejeição à palavra calculismo na acepção vulgar de 

ganância? Já incluiu a Cosmoeticologia nos planejamentos essenciais da existência humana? 
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C A L O R I A    I N T E L E C T U A L  
(G E S C O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A caloria intelectual é a metáfora técnica capaz de explicitar, qualimetrica-

mente, a nutrição mentalsomática necessária à conscin lúcida, homem ou mulher, para alimentar, 

abastecer, sustentar e engordar a bagagem intelectiva pessoal, favorecendo a criatividade, as neoi-

deias e a produtividade gesconológica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra caloria procede do idioma Francês, calorie, e esta do idioma La-

tim, calor, ―calor; quentura‖. Apareceu no Século XVI. O vocábulo intelectual vem do idioma 

Latim, intellectualis, ―relativo à inteligência; intelectual‖. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Fonte de energia mentalsomática. 2.  Conteúdo calórico heurístico.  

3.  Ingrediente gesconológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 41 cognatos derivados do vocábulo calor: aca-

lorada; acalorado; acaloramento; acalorar; caloraça; caloraço; calorama; calorão; caloreira; 

calorenta; calorento; calorescência; caloria; calória; calórica; caloricidade; calórico; calorífe-

ro; calorificação; calorificado; calorificador; calorificar; calorificável; calorífico; calorífugo; 

calorígeno; calorígero; calorim; calorimetria; calorimétrico; calorímetro; calorimotor; calori-

punctura; caloripuntura; calorização; calorizada; calorizado; calorizador; calorizar; calorosa; 

caloroso. 

Neologia. As 3 expressões compostas caloria intelectual, caloria intelectual simples  

e caloria intelectual complexa são neologismos técnicos da Gesconologia. 

Antonimologia: 1.  Hipocaloria intelectual. 2.  Pobreza ideativa. 

Estrangeirismologia: a importância da brain nutrition; o projeto food and mood; a in-

gesta excessiva, ad nauseum, de lixo informacional; o dolce far niente do preguiçoso mental. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade intelectual necessária à produção de gestações conscienciais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Selecione-

mos nutrientes mentaissomáticos. Literatice: caloria vazia. 

Proverbiologia. Eis, a seguir, provérbio contributivo à compreensão do assunto: – Levar 

sanduíche em banquete, em analogia ao autopesquisador com acesso à Holoteca, restrito à biblio-

teca pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade produtiva; os heuristicopense-

nes; a heuristicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da autocriativi-

dade retroalimentado pelas calorias intelectuais de alto teor heurístico. 

 

Fatologia: a caloria intelectual; o corredor heurístico; a criatividade resultante da nutri-

ção informacional seletiva, detalhista e exaustiva; o gás do leitor compulsivo; a fome de saber;  

a Era da Fartura calórica intelectiva; os apetitosos artefatos do saber conscienciológicos; a neces-

sidade diuturna de nutrir o mentalsoma; o ato de comer enquanto lê; o ato de ler enquanto come; 

o ato de mastigar a informação; a livraria-café; as bibliotecas; as salas de leitura; a balança  

da produção gesconológica indicando o peso da grafopensenidade da conscin; os livros; os perió-

dicos; os dicionários; as enciclopédias; os infográficos; os artigos; as resenhas; os verbetes; o ape-

ritivo intelectual; as orelhas dos livros; o alimento do cérebro; as guloseimas intelectivas das me-

galivrarias; as ideias açucaradas; o texto apimentado; a verpon salgada; a notícia requentada;  

a reserva de gordura intelectiva na compensação mentalsomática; as gescons recheadas de neo-

conteúdos; a encefalização atribuída às constantes mudanças nutricionais e aumento da ingesta 
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calórica na evolução humana; o cérebro ―sarado‖ pelas rotinas intelectuais sadias e úteis; o fato de 

o trabalho intelectual levar ao aumento do consumo de calorias; a dieta lexicológica hipercalórica 

disponível ao pesquisador no Holociclo; as tertúlias diárias no Tertuliarium enquanto nutriz de 

neoideias; a Enciclopédia da Conscienciologia na condição de banquete mentalsomático de 2.000 

talheres. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes de ler livro 

adquirido em sebo e ingerir comida típica desconhecida; as neoideias atualizadas do Curso Inter-

missivo (CI); o amparo de função durante a fermentação da megagescon; a colheita intermissiva 

dos frutos tarísticos no autorado conscienciológico; a suplementação energética e parapsíquica re-

cebida pelo verbetógrafo na redação de neoverbete. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aquecimento somático–aquecimento neuronial; o siner-

gismo neoideia-gescon; o sinergismo suporte nutricional–suporte intelectual; o sinergismo inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo nutrição-memória; o sinergismo 

boa forma física–boa forma mental. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado antes de consumir qualquer petisco 

intelectual; o princípio da retroalimentação mentalsomática; o princípio de toda consciência ter 

algo a ensinar e muito a aprender; o princípio profilático de sair da mesa ainda com fome ina-

plicável à voracidade mentalsomática; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do 

megafoco intelectual. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria da saúde intelectual. 

Tecnologia: a técnica da sesta; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; 

a técnica de procurar a melhor técnica para tudo; a técnica do registro sistemático das neoidei-

as; a técnica da segunda redação; as técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural exclu-

dente. 

Voluntariologia: o voluntariado das equipes técnicas do Holociclo; os voluntários-auto-

res da União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON). 

Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de nutrição mentalsomáti-

ca (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Heuristicologia; o Colégio Invisível da Verbetogra-

fia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Polímatas; o Colégio Invi-

sível dos autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível 

dos Verponologistas. 

Efeitologia: o efeito realimentador da publicação de neoverbete; o efeito heurístico do 

lauto menu biográfico com dezenas de bustos dos Gênios da Humanidade, no Centro de Altos Es-

tudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Ciclologia: o ciclo patológico estresse–sedentarismo–maus hábitos alimentares repercu-

tindo na inatividade intelectual. 

Binomiologia: o binômio gasto energético–gasto calórico; o binômio nutrição parente-

ral–nutrição intelectual; o binômio necessidades nutricionais–necessidades mentais; o binômio 

megagescon-megaprioridade; o binômio livro útil–upgrade consciencial; o binômio hiperfagia 

intelectiva–taquirritmia megagescônica; o binômio escrevinhador nacionalista–autor universa-

lista. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação Programa de Aceleração 

da Erudição (PAE)–Curso Formação de Autores da Conscienciologia (UNIESCON). 

Crescendologia: o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade heurística; o cres-

cendo cérebro dicionarizado–mentalsoma robusto; o crescendo infante leitor–adulto escritor. 

Trinomiologia: o trinômio Pesquisarium-Cognitarium-Verponarium; o trinômio aquisi-

ção-cognição-reflexão. 
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Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

dicionário cerebral analógico-sinonímico-antonímico-poliglótico; o polinômio pesquisa-artigo- 

-verbete-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo migalhas intelectuais / fartura de ideias; o antago-

nismo turismo gastronômico / turismo evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de, na Era da Fartura de calorias intelectuais, existir largo 

contingente de famintos mentaissomáticos e carentes evolutivos na Humanidade. 

Politicologia: a lucidocracia contrapondo a asnocracia; a intelectocracia; a sofocracia; 

a argumentocracia; a cognocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção da boa forma mentalsomática. 

Filiologia: a intelectofilia; a leiturofilia; a verponofilia; a gesconofilia; a mentalsomatofi-

lia; a heuristicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da neofobia; a reeducação necessária na remissão da biblio-

fobia; a preceptoria gesconológica no tratamento da grafofobia; a imersão na Holoteca como te-

rapêutica à epistemofobia; a técnica do cosmograma extirpando a cainofobia; os debates públicos 

minimizando a ideofobia. 

Sindromologia: a síndrome da compulsão alimentar (bulimia). 

Maniologia: a mania de postergar o início da dieta e da gescon para a próxima segunda- 

-feira. 

Mitologia: o mito da perda de peso corporal e da alta produtividade gesconológica sem 

autodisciplina, autodeterminação e suor. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a cognoteca; a heuristicoteca; a ciencioteca; a enciclote-

ca; a lexicoteca; a ideoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Nutriciologia; a Enciclopediologia; a Verbeto-

grafia; a Heuristicologia; a Voliciologia; a Verponologia; a Analiticologia; a Autopesquisologia;  

a Refutaciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o leitor voraz; o semperaprendente; o atacadista consciencial; o autode-

cisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólo-

go; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convivió-

logo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; 

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a leitora voraz; a semperaprendente; a atacadista consciencial; a autode-

cisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicólo-

ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a conviviólo-

ga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; 

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens argumentatus; o Homo sapiens sapiens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: caloria intelectual simples = o conteúdo do cosmograma pessoal alimen-

tando a escrita do artigo científico; caloria intelectual complexa = o conteúdo dos verbetes da En-

ciclopédia da Conscienciologia nutrindo a produção da megagescon tarística. 

 

Culturologia: a cultura da nutrição intelectual; a cultura da ingesta compulsória de lixo 

informacional; a cultura da Gesconologia Tarística. 

 

Taxologia. De a acordo com a Bibliologia, eis, a título de exemplos, 24 classificações de 

livros de acordo com a natureza conteudística, passíveis de serem qualificados como fontes hipo-

calóricas ou hipercalóricas intelectuais, indexados em ordem alfabética: 

01.  Alfarrábio: o texto antigo. 

02.  Almanaque: o calendário; os feriados; as fases da lua; as anedotas; as festas. 

03.  Antifonário: as antífonas; os cantatórios. 

04.  Atlas: os mapas; as gravuras; as cartas geográficas. 

05.  Bestiário: as alegorias medievalescas; a moral animal. 

06.  Breviário: os ofícios; as orações; os salmos. 

07.  Capitulário: as capítulas. 

08.  Censuário: os censos; os recebimentos; as contribuições recebidas pela igreja. 

09.  Cimélio: o livro raro; o exemplar único; o incunábulo. 

10.  Diário: as notas diárias; os fatos diuturnos; as intercorrências. 

11.  Dicionário: as unidades léxicas. 

12.  Ementário: as ementas; os agendamentos. 

13.  Exemplários: os exemplos. 

14.  Fabulário: as fábulas; as estórias infantis. 

15.  Grimório: o livro das fórmulas mágicas; as feitiçarias registradas. 

16.  Hagiológio: as listagens dos santos. 

17.  Herbário: as plantas medicinais; os fitoterápicos. 

18.  Nobiliário: as famílias nobres. 

19.  Obituário: os dessomados. 

20.  Sacramentário: os sacramentos; as cerimônias. 

21.  Silabário: as sílabas; a cartilha; o abecedário. 

22.  Testamentário: os testamentos; os herdeiros. 

23.  Textuário: os textos puros; a ausência de notas e explicações. 

24.  Vade-mécum: as informações de uso frequente; as dicas para consulta rápida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a caloria intelectual, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

05.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

06.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 
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11.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

15.  Troca  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  AUTABASTECIMENTO  DA  DESPENSA  IDEATIVA  FARTA 
FACILITA  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  LÚCIDA  O  TEOR  

CALÓRICO  INTELECTUAL  NECESSÁRIO  À  PRODUTIVIDADE  

HEURÍSTICA  E  REALIZAÇÃO  DA  MEGAGESCON  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consome calorias intelectuais diárias suficientes 

à nutrição da própria vida intelectual? Como classifica o próprio mentalsoma? Esquálido ou ro-

busto? 

 
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; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 2.000 itens; glos. 282 ter-

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 144 e 145. 

 

E. M. M. 
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C A M I N H A D A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A caminhada é a ação psicomotora inerente e natural à condição bípede da 

conscin, homem ou mulher, ao deslocar-se a pé por distâncias com objetivo de aprimorar a apti-

dão física em prol da saúde holossomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo caminho vem do idioma Latim Vulgar, camminus, ―caminho‖. 

Surgiu no Século XIII. A palavra caminhada apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Andança. 2.  Marcha. 3.  Pernada. 4.  Jornada. 5.  Passeio. 

Neologia. As duas expressões compostas caminhada inconsciente e caminhada consci-

ente são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Corrida. 2.  Ciclismo. 3.  Natação. 

Estrangeirismologia: a walkability à fluidez do deslocamento a pé. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos cuidados holossomáticos. 

Megapensenologia. Eis megapensene contributivo ao tema: – Caminhada: autoconvívio 

sadio.  

Coloquiologia: a pernada. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Os grandes pensamentos resultam 

da caminhada (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). É bom colecionar coisas, mas é melhor cami-

nhar. Porque caminhar também é uma forma de colecionar coisas: as coisas que a gente vê, as 

coisas que a gente pensa (Anatole France, 1844–1924). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holossomatologia; o holopensene pessoal dos 

cuidados da saúde física; a faxina holopensênica pessoal; a reeducação e reorganização holopen-

sênica; o holopensene da proéxis pessoal priorizada. 

 

Fatologia: a caminhada; o ato de caminhar na condição de otimizador da saúde consci-

encial; a caminhada sendo atividade econômica para cuidar da saúde física; a ato de caminhar na 

condição de hábito evolutivo diário; a prática de atividades físicas moderadas; o desenvolvimento 

da aptidão física relacionado ao bem-estar físico; a minimização da performance desportiva; as 

correções posturais facilitando o deambular pessoal; a diminuição de impactos e lesões osteomus-

culares; a maneira de caminhar fornecendo indícios do temperamento da consciência; a autovoli-

ciometria; o cálculo do percentual de ânimo pessoal; o gasto calórico durante a andança; a saída 

da inércia com a prática de 30 minutos diários de caminhada; a persistência na frequência diária 

na prática da caminhada ou, no mínimo, 3 vezes na semana; as campanhas públicas de incentivo  

à caminhada na prevenção de patologias; a Organização Cidade Ativa promovendo ações em prol 

de estilos de vida mais saudáveis; a caminhada cultural; a cidadania ativa através da caminhada;  

o planejamento da mobilidade urbana; o transporte ativo; a vida de pedestre no cotidiano; a cami-

nhabilidade; os parques públicos; as praças públicas; as praias; as trilhas; os locais adequados nos 

municípios para a prática da caminhada; o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV); 

os locais públicos e privados recomendados para a realização da caminhada em Foz do Iguaçu, 

PR; o corredor da Aleia dos Gênios da Humanidade no Centro de Altos Estudos da Consciencio-

logia (CEAEC); o ato de caminhar no Parque Nacional do Iguaçu; a caminhada no Parque das 

Aves; o ato de caminhar individualmente ou em grupo; o aquecimento e os alongamentos antes da 

prática; a esteira aeróbica; a transição natural do movimento corporal durante a infância, de qua-

drúpede a bípede; a caminhada na condição de atividade física gratuita e otimizadora da melhora 
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da saúde física; os questionamentos quanto à utilidade da corrida intensa no movimento diário da 

conscin; a Antropologia apontando a transição evolutiva entre as práticas de exercícios físicos 

adrenocortitróficos para caminhada de intensidade moderada; a autonomia somática para as práti-

cas de atividades físicas; a oxigenação cerebral; a otimização da memória; o Programa de Auto-

conscientização Somática (PASO) da Associação Internacional da Programação Existencial 

(APEX); a marcha evolutiva. 

 

Parafatologia: a persistência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático diá-

rio; a mobilização básica das energias (MBE) durante as caminhadas auxiliando a desassim; as is-

cagens inconscientes; a lucidez e atilamento quanto às iscagens interassistenciais durante a cami-

nhada; a projeção lúcida (PL) proporcionando a volitação nos ambientes extrafísicos afins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) e grupal. 

Codigologia: a caminhada como valor pessoal inserido no código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: a teoria do macrossoma relacionando a saúde holossomática com a auto-

proéxis. 

Tecnologia: a técnica da deambulação; as técnicas de correção postural; a técnica da 

ginástica corretiva na linha da reestruturação corporal global (RCG); a técnica do pedômetro;  

a tecnologia dos aplicativos em prol da mensuração do volume e da intensidade da atividade físi-

ca de maneira sadia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico diuturno da convivência na Cognó-

polis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia. 

Efeitologia: os efeitos das atividades aeróbicas otimizando a produtividade intelectual; 

o efeito da caminhada na renovação holossomática. 

Neossinapsologia: a reeducação cognitiva promovendo a geração de neossinapses na 

troca do hábito de correr de modo intenso pela caminhada. 

Ciclologia: o ciclo psicomotriz conquistar equilíbrio–engatinhar–conquistar mais equi-

líbrio–andar. 

Binomiologia: o binômio caminhada-lazer; o binômio caminhada-trabalho; o binômio 

caminhada-estudos; o binômio caminhada-intelectualidade; o binômio caminhada-reflexão; o bi-

nômio caminhada-bioenergias; o binômio caminhada-Natureza; o binômio caminhada nas ruas 

públicas–encontros com a diversidade consciencial; o binômio caminhada-inteligência; o binô-

mio caminhada-evolução; o binômio saúde-segurança. 

Interaciologia: a interação estilo de caminhar–padrão holopensênico; a caminhada oti-

mizando a interação reeducação alimentar–perda de peso corporal. 

Crescendologia: o crescendo saúde física–saúde consciencial; o crescendo sensibiliza-

ção-conscientização-prática de atividades físicas moderadas; o crescendo caminhada–corrida 

moderada.  

Trinomiologia: o trinômio reflexão-autorreflexão-decisão; o trinômio reflexão-autorre-

flexão-ponderação o trinômio caminhada–circuito fechado das energias–estado vibracional. 

Polinomiologia: o polinômio atividades aeróbicas–flexibilidade–equilíbrio–resistência–

–força muscular; o polinômio autoconsciencialidade–autorrespeito–autafetividade sadia–auto-

cuidado somático. 

Antagonismologia: o antagonismo caminhada / corrida intensa; o antagonismo cami-

nhada / marcha atlética. 

Politicologia: a conscienciocracia; as políticas públicas favorecedoras da atividade física 

saudável. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal para trocar os exercícios físicos intensos  

e culto ao corpo pelas atividades físicas moderadas, a exemplo da caminhada. 
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Fobiologia: a dismorfofobia. 
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 
Maniologia: a mania de correr e participar de maratonas e competições, tornando-se 

vício. 
Holotecologia: a anatomoteca; a autocriticoteca; a reeducacioteca; a recinoteca; a anali-

ticoteca; a androteca; a ginoteca. 
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Holossomatologia; a Biologia Humana; a Nutro-

logia, a Autenganologia; a Cuidadologia; a Efeitologia; a Ortopensenologia; a Prevenciologia;  
a Reeducaciologia; a Recexologia; a Proexologia; a Reurbanologia. 

 
IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; os peripatéticos. 
 
Masculinologia: o inversor lúcido; o caminhador; o intermissivista; o proexista; o ho-

mem de decisão. 
 
Femininologia: a inversora lúcida; a caminhadora; a intermissivista; a proexista; a mu-

lher de decisão. 
 
Hominologia: o Homo sapiens podalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo erectus;  

o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens intersomaticus; o Homo sapiens intraphysicolo-
gus; o Homo sapiens macrossomata; o Homo sapiens longevitalis. 
 

V.  Argumentologia 
 
Exemplologia: caminhada inconsciente = o ato de deambular sem reflexão com tensão 

somática e baixa produtividade em prol da saúde holossomática; caminhada consciente = o ato de 
deambular com discernimento e de maneira produtiva em prol da saúde holossomática. 

 
Culturologia: a cultura da prática de atividades desportivas na atualidade, não consti-

tuindo indicador ideal para os cuidados da saúde somática. 

 
Estatisticologia. A falta de atividade física causa duas vezes mais mortes se comparada 

com a obesidade, estando associada à maior probabilidade de morte precoce por doença cardio-
vascular e cancro.  

Inatividade. Pesquisa recente aponta percentual de 22,7% dos participantes ouvidos es-
tarem na condição de "inativos", não reportando a realização de qualquer atividade física recrea-
cional e exercendo a ocupação profissional sedentária.  

Solução. A simples caminhada diária de 20 minutos pode queimar entre 90 e 110 calori-
as, suficiente para retirar o indivíduo do grupo do sedentarismo, reduzindo o risco de morte pre-
matura entre 16% e 30%, de acordo os estudos desenvolvidos pela Universidade de Cambridge, 
Reino Unido, no qual envolveu mais de 334.000 homens e mulheres europeus. 

 
Benefícios. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 15 benefícios pro-

porcionados pela caminhada regular nos âmbitos fisiológico, psicológico, social, somático e ener-
gossomático: 

01. Aumento da autestima. 
02. Controle da diabetes. 
03. Controle da obesidade. 
04. Controle da pressão arterial. 
05. Controle do colesterol ruim (LDL). 
06. Crescimento e manutenção do tecido ósseo. 
07. Diminuição do estresse. 
08. Interação com amigos e familiares. 
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09. Melhoria na qualidade do sono. 
10. Produtividade ampliada. 
11. Redução de lesões osteomusculares. 
12. Relaxamento: diminuição da tensão.  
13. Resistência física. 
14. Saúde coronária e pulmonar. 
15. Tonificação de músculos de membros inferiores. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a caminhada, indicados para a expansão das abordagens 
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 
02.  Autorresponsabilidade  somática:  Autocompletismologia;  Neutro. 
03.  Autovoliciometria:  Voliciologia;  Neutro. 
04.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 
05.  Faxina  holopensênica  pessoal:  Autodesassediologia;  Homeostático. 
06.  Ginástica  laboral:  Somatologia;  Neutro. 
07.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
08.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 
09.  Interação  postura  física–holossoma:  Holossomatologia;  Neutro.  
10.  Intrassomaticidade:  Somatologia;  Neutro. 
11.  Marcha  evolutiva:  Autodeterminologia;  Neutro. 
12.  Pé:  Somatologia;  Neutro. 
13.  Perda  de  peso  corporal:  Somatologia;  Neutro.  
14.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 
15.  Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 
 

A  CAMINHADA  É  O  HÁBITO  SAUDÁVEL  A  SER  CULTIVA-
DO  PELOS  INTERMISSIVISTAS,  HOMENS  E  MULHERES,  
QUANTO  AOS  CUIDADOS  SOMÁTICOS,  SENDO  PRÁTICA  

EFICAZ,  SEGURA  E  INTELIGENTE  EM  PROL  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a caminhada continuamente? Na escala 

de 1 a 5, qual é o próprio nível de discernimento quanto à importância da prática regular de ativi-

dade física moderada? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Róiz, José; Esporte mata!; pref. Gilberto Felisberto Vasconcellos; 178 p.; 8 caps.; 21 x 14 cm; br.; Casa 

Amarela; São Paulo, SP; 2004, páginas 1 a 178. 
 
Webgrafia  Específica: 
 
1.  Mobilize Brasil @; Cidade Ativa: Promovendo Active Design nas Cidades Brasileiras - Mobilidade Urba-

na Sustentável; blog; Planejamentos, Projetos, Pesquisas, Disseminação; Mobilização; disponível em: <https://www.cida-
deativa.org.br/>; acesso em:16.06.17. 

2.  Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV); Uma Causa Urgente: Mais de 90% dos Acidentes 
são causados pelo Homem; blog; São Paulo, SP; disponível em: <https://www.onsv.org.br/sobre-o-observatorio/>; acesso 
em:16.06.17. 

3.  Visite São Paulo @; Sampapé: Caminhada Cultural; blog; São Paulo, SP; disponível em:<http://visitesao-
paulo.com/blog/ index.php/2013/04/sampape/>; acesso em:16.06.17. 
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4.  Wordpress.com.; Caminhabilidade: Inspirações, Mobilidade Urbana e Urbanismo (Walkability); Anún-
cio; blog; desde 14.10.2013; 1vídeo didático; Canadá; disponível em: <https://caminhabilidade.wordpress.com/>; acesso 
em:16.06.17. 

 
R. P. L. 
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C A M P A N H A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A campanha é o conjunto de ações ou esforços para se atingir algum fim 

determinado, objetivando sensibilizar o público e podendo ser cosmoética ou demagógica, anti-

cosmoética, evolutiva ou antievolutiva para as consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra campanha vem do idioma Latim Tardio, campania, ―os campos; 

a planície‖. Para José Pedro Machado (1914–2005), o vocábulo campania é plural neutro tomado 

substantivamente de campaneus, e este derivado de campus, ―planície; terreno plano; campo; 

campina cultivada; terreno; produtos da terra; território; campo de batalha‖. Surgiu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Cruzada.  2.  Evento público. 

Neologia. As duas expressões compostas campanha mínima e campanha máxima são 

neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Ato pessoal. 2.  Ação individual. 

Estrangeirismologia: o marketing; o slogan; o jingle; a campanha online. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da solidariedade e da interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grupopensenes; a previsão de comporta-

mento da grupopensenidade. 

 

Fatologia: a campanha; as mobilizações coletivas; a contracampanha; a orquestração da 

campanha; a filosofia da campanha; o mote; o público-alvo; a comunicação de massa; a mídia; as 

ações estratégicas; as operações sistemáticas; o arregimento de colaboradores; a arrecadação de 

fundos; a mobilização social; o somatório de esforços para atingir os resultados almejados. 

 

Parafatologia: a qualificação cosmoética dos meios e fins propiciando o engajamento de 

amparadores extrafísicos de função; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: as técnicas comunicativas; as técnicas espúrias de manipulação conscien-

cial; as técnicas nefastas de lavagens subcerebrais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Enumerologia: a campanha pró / contra; a campanha definida / ambígua; a campanha 

oficial / popular; a campanha global / local; a campanha mega / mini; a campanha eventual / pe-

riódica; a campanha evolutiva / demagógica. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação comunicativa emissor-receptor. 
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Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / alienação; o antagonismo argu-

mentação racional / apelo emocional. 

Politicologia: as campanhas de exaltação da personalidade do líder nos regimes auto-

cráticos. 

Legislogia: as leis do contágio psicológico. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xe-

nofilia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: os mitos fabricados em campanhas públicas. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; 

a voluntarioteca; a socioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Men-

talsomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Sociologia; a Paradirei-

tologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o formador de opinião. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a formadora de opinião. 

 

Hominologia: o Homo sapiens beneficiator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campanha mínima = a Campanha dos Amigos da Enciclopédia da Cons-

cienciologia; campanha máxima = o esforço pelo desarmamento mundial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Solidariedade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 catego-

rias de campanhas públicas: 

01.  Campanhas beneficentes: as doações de alimentos não perecíveis, agasalhos, brin-

quedos, livros. 
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02.  Campanhas ecológicas: a preservação ambiental; a coleta seletiva de lixo; o consu-

mo consciente dos recursos naturais; a sacola retornável. 

03.  Campanhas educativas: a Higiene Básica; a segurança no trânsito; a prevenção de 

acidentes. 

04.  Campanhas informativas: os direitos civis; a defesa do consumidor; as medidas 

profiláticas. 

05.  Campanhas internacionais: os socorros às vítimas de tragédias e calamidades; os 

prontos-socorros de vários países ao mesmo tempo para assistir aos flagelados. 

06.  Campanhas jornalísticas: as apologias; as divulgações; as denúncias; as polêmi-

cas; o aumento das tiragens dos periódicos. 

07.  Campanhas políticas: as candidaturas; o voto consciente; a ficha limpa do candi-

dato. 

08.  Campanhas pró-saúde: a amamentação; a vacinação; a antitoxicomania; a detecção 

de doenças crônicas. 

09.  Campanhas publicitárias: o lançamento de produtos; o estímulo ao consumo; as 

tempestades publicitárias. 

10.  Campanhas solidárias: a doação de sangue; a doação de órgãos; o voluntariado as-

sistencial. A fim de prover os bancos de órgãos, os governos e instituições promovem frequente-

mente campanhas por doação, por toda parte, através das mídias. 

 

Riqueza. Sob a ótica da Conviviologia, há recompensas paralisadoras do desenvolvi-

mento da consciência. Eis a razão pela qual a riqueza fácil é sempre promovida pelos assediado-

res extrafísicos. Este aspecto da convivência precisa ser considerado na estrutura de qualquer 

campanha assistencial. 

Calúnia. Pela Cosmoeticologia, toda injúria, toda calúnia e toda incompreensão se des-

fazem nas quebradas do tempo vindouro. A questão mais inteligente é a vítima estar cônscia deste 

fato, mantendo-se pacífica na própria consciência, dentro de si, hoje, aqui e agora. A campanha 

cosmoética de autossuperação íntima é relevante e prioritária para qualquer consciência. 

 

Características. Conforme a Experimentologia, eis 5 características básicas, listadas em 

ordem funcional, explicitativas de modo mais amplo do universo das campanhas: 

1.  Cruzada. 

2.  Mobilizações coletivas: Sociologia. 

3.  Saldos. 

4.  Diferença com propaganda. 

5.  Limites da campanha. 

 

Lobismos. Dentro da Intrafisicologia, os lobistas são os modernos escravos das antecâ-

maras fazendo campanhas tanto cosmoéticas quanto anticosmoéticas, com predominância destas 

últimas. O relevante é a qualidade das reivindicações objetivando o maior número de pessoas da 

Socin. 

Trafais. Segundo a Pensenologia, a experiência pessoal não é ocorrência comum, 

trivial, sem importância. É o fato derivado dos autesforços com algum acréscimo no Cosmos. Al-

go com a intenção de ficar para sempre: a assinatura pensênica pessoal. Todo dia podemos capri-

char fazendo a campanha pessoal, colhendo assinaturas pensênicas cosmoéticas, adquirindo novas 

experiências. Os trafores faltantes – trafais – nascem assim. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a campanha, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CAMPANHA  MAIS  PRÁTICA  E  ÚTIL  É  A  DO  ESTADO 
VIBRACIONAL.  EM  TODO  CAMINHO  PODEM  SURGIR 

OBSTÁCULOS  INESPERADOS.  O  EV  MANTÉM  A  CONS-
CIN  PREPARADA  PARA  TODAS  AS  SURPRESAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa habitualmente das campanhas públi-

cas? De quais naturezas? 
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C A M P O    D E    C O E X I S T Ê N C I A  
(G E O P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O campo de coexistência é a área intrafísica, região específica ou lugar no 

qual as pessoas conjugam as próprias vidas, respiram o mesmo ar e desenvolvem as atividades 

evolutivas na atmosfera, ambiente ou holopensene grupal da cotidianidade diuturna. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo campo deriva do idioma Latim, campus, ―planície; terreno plano; 

campina cultivada; terreno extenso fora do povoado; produto da terra; campo de batalha; conten-

da‖. Surgiu no Século XIII. O prefixo co procede também do idioma Latim, cum, ―com; compa-

nhia; contiguidade‖. A palavra existência provém do idioma Latim Tardio, ex(s)istentia, de 

ex(s)istere, ―elevar-se para fora de; aparecer; nascer; mostrar-se; deixar-se ver; apresentar; existir; 

ser‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo coexistência surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Campus evolutivo intrafísico. 02.   Campo de atividades humanas; 

campo de cognição interativa. 03.  Ambiente existencial. 04.  Atmosfera de vida. 05.  Condomí-

nio urbano. 06.  Palco da vida urbana. 07.  Territorialidade experimental. 08.  Territorialidade 

interconsciencial desassediadora. 09.  Geopolítica do desassédio interconsciencial. 10.  Pátio da 

Megaescola Terrestre. 

Neologia. As 4 expressões compostas campo de coexistência, campo de coexistência 

grosseiro, campo de coexistência superficial e campo de coexistência parapsíquico são neologis-

mos técnicos da Geopoliticologia. 

Antonimologia: 01.  Campo de batalha. 02.  Campo de refugiados. 03.  Área de conflito.  

04.  Campo de concentração. 05.  Insociabilidade. 06.  Conviviopatia. 07.  Isolacionismo; separa-

tismo. 08.  Autalienação. 09.  Encaramujamento pessoal. 10.  Depressão pessoal. 

Estrangeirismologia: o Reeducandarium pacificista; os campi da coexistência; o Admi-

nistrarium; o Conviviarium; o camping; o spa; a urbis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o campo de coexistência; o campo de evolução das conscins; a abordagem  

à geoenergia; o autocontingenciamento existencial; o autorrestringimento social; as coleiras so-

ciais do ego; as poluições ambientais; a Terra transformada em lixeira planetária; a Proxêmica;  

a Urbanologia; a Bairrologia; a Deficienciolândia; a Imperfecciolândia; o provincianismo; a inte-

riorose; o condomínio tóxico; a favela de marginais; o aqui e agora; a imediatividade material;  

a crosta terrestre habitada pelo grupo evolutivo; a superfície de terra; as realidades físicas; o terri-

tório autoproexológico; a paisagem existencial; a cenografia do drama da vida; o cosmorama da 

intrafisicalidade; o distrito-sede da consecução da autoproéxis; o palco da convivialidade pessoal;  

a ribalta do convívio mais íntimo; a conurbação da comunidade pessoal; o clima da convivência; 

a coexistência harmoniosa; o círculo de amizades; o revisionismo da convivência diária; o panóp-

tico da vida pessoal; a colônia de férias; o bairro das olimpíadas; os cenários de locação das toma-

das do filme cinematográfico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da não-violência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC) na condição de campo do vo-

luntariado da família consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conviviólogos. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplo evolutivo pessoal. 

Ciclologia: o ciclo biológico humano infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Enumerologia: a dimensão de coexistência; o sítio; a paisagem; o subúrbio; o grupo;  

a energosfera; o holopensene. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação das famílias intrafísicas. 

Crescendologia: o crescendo simpatia-energia-realização. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura; o trinômio 

microcosmo-sociocosmo-macrocosmo. 

Polinomiologia: o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio cenográfico cida-

de-campo-montanha-praia; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno. 

Antagonismologia: o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo campo 

energético / campo de concentração de prisioneiros. 

Politicologia: a democracia direta; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço da conscin na coletividade. 

Filiologia: a conviviofilia; a xenofilia; a intrafisicofilia; a sociofilia. 

Maniologia: a dromomania na condição de fuga. 

Holotecologia: a convivioteca; a geografoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Geopoliticologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Sociolo-

gia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Holopensenologia; a Interas-

sistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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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 convivens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sa-

piens communitarius; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens 

materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens inter-

missivista; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campo de coexistência grosseiro = ambiente dominado por algum dese-

quilíbrio marginal ou ilicitude; campo de coexistência superficial = ambiente sob o domínio de 

conscins vulgares; campo de coexistência parapsíquico = ambiente sob o domínio de conscins 

mais lúcidas quanto à evolução consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da amizade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo de coexistência, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  DO  CAMPO  DE  COEXISTÊNCIA  É  FUNDA-
MENTAL  PARA  O  REMATE  DA  PROGRAMAÇÃO  EXIS-

TENCIAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  PRINCIPALMENTE  QUAN-
TO  AO  LOCAL  FÍSICO  DEFINIDO  DE  AUTEXPERIÊNCIAS. 

 

Questionologia. Em qual categoria de campo você, leitor ou leitora, coexiste? Tal cam-

po é domicílio permanente? 
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C A M P O    D E    C O N C E N T R A Ç Ã O  
( ME G A P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O campo de concentração é o local destinado ao confinamento de conscins, 

sem julgamento e de direitos restringidos, instalado em área isolada, cercado e vigiado, objetivan-

do a manutenção de pessoas marginalizadas, separadas do convívio social, por serem considera-

das potencial ameaça a interesses políticos e econômicos de determinado país. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo campo vem do idioma Latim, campus, ―campo; campina cultivada; 

planície; terreno plano; território; terreno extenso fora do povoado; assembleias do povo‖. Surgiu 

no Século XIII. O termo concentração é adaptação do idioma Inglês, concentration, e do idioma 

Francês, concentration, ―concentração‖. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Campo de encarceramento. 2.  Campo de isolamento. 3.  Campo de 

prisioneiros. 4.  Campo de privação da liberdade. 5.  Campo de punição. 7.  Campo de segre-

gação. 

Neologia. As duas expressões compostas campo de concentração transitório e campo de 

concentração terminal são neologismos técnicos da Megaparapatologia. 

Antonimologia: 1.  Campo de cognição interativa. 2.  Núcleo da maxiproéxis. 3.  Ilha de 

consciencialidade. 4.  Campo de integração. 5.  Campo de inclusão. 6.  Local de união. 

Estrangeirismologia: os concentration camps; os Konsentrasikamps da África do Sul;  

o konzentrationslager (KZ) na Europa; os Konzentrationslager; os gulags; o Holocaust; os in-

ternment camps destinados aos japoneses nos EUA; os death camps; os labour camps; os refugee 

camps. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às diferenças nas formas de manifestação das consciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os baratropensenes; a baratro-

pensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os psicopatopensenes; a psicopatopensenida-

de; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade. 

 

Fatologia: o campo de concentração; os campos de refugiados; o assassinato de pessoas 

em massa; o domínio de seres, em massa, enquanto arma política e de guerra; o acobertamento 

das atrocidades ocorridas nos campos de concentração; o genocídio; a limpeza étnica coletiva;  

o tratamento subumano; a falta de leis específicas proibindo a criação de campos de concentra-

ção; os crimes contra a Humanidade; a atribuição aos ingleses da invenção dos campos de con-

centração no Século XX, durante a Segunda Guerra Anglo-Bôer (1899−1902), África do Sul;  

os campos de reeducação vietnamitas; os campos de concentração nazistas; o Holocausto nazista; 

a propaganda enganosa referente aos campos de concentração, criada pelos nazistas durante  

a Segunda Guerra Mundial (1939−1945), veiculada na mídia alemã; os campos brasileiros de 

concentração, mantidos durante a Segunda Guerra Mundial; o internamento de cidadãos da cidade 

de Barbacena, Minas Gerais, em hospício-colônia, a título de holocausto no Brasil; a ―guerra ao 

terror‖ iniciada com o dia 11 de setembro de 2001, intensificando ofensivas militares, dinamizan-

do conflitos e crises de refugiados; os campos de tortura da Central Intelligence Agency (CIA) ao 

redor do mundo; os campos de concentração estadunidenses da Federal Emergency Management 

Agency (FEMA); o campo de detenção dos EUA na Baía de Guantánamo (Cuba); os campos de 

trabalhos forçados na Coreia do Norte; as guerras civis na África aumentando a migração de pes-

soas para campos de refugiados e pedidos de asilo a outros países; a falta de divulgação sobre os 

campos de refugiados ao redor do Planeta; as conscins assistentes, dentro e fora dos campos de 
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concentração; a denúncia da existência de campos de concentração, conscientizando a sociedade; 

o resgate de adultos e crianças realizado pelas conscins amparadoras. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ignorância quanto à prática do Paradireito;  

o campo de concentração transformado em embaixada da Baratrosfera; os atos anticosmoéticos 

multidimensionais; os atos criminosos coordenados por paragangues; o parabanditismo; a manu-

tenção de bolsões holopensênicos anticosmoéticos; o confinamento por afinidade; as evocações 

extrafísicas doentias inconscientes; a paracomatose evolutiva; a megainterprisão grupocármica; as 

consciexes amparadoras atuantes no resgate extrafísico de conscins dessomadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Baratrosfera–campo de concentração; o sinergismo no-

civo do grupo coeso quando anticosmoético; o sinergismo Economia-militarismo; o sinergismo 

assediante intenção patológica–holopensene virulento; o sinergismo nosológico autocídio–homi-

cídio coletivo; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo dos patopensenes 

continuados. 

Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio da afinidade gru-

pocármica; o princípio dos contágios holopensênicos; a falta do princípio da desassedialidade 

interconsciencial; o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio egoi-

co de dominar o outro; a ausência do princípio da autocriticidade cosmoética. 

Codigologia: os códigos grupais de vitimização coletiva; a falência do código de Ética; 

a submissão aos códigos anticosmoéticos sócio-políticos; a obsolescência do código de valores 

pessoais; a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a corruptibilidade quanto ao código 

grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de guerra. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; as teorias de manipulação consciencial; a teoria das 

interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas de coerção ideológica; as técnicas de anulação de conscins;  

as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; as técnicas de tortura psicológica; as téc-

nicas de guerrilha; a Tecnologia do belicismo; a inaplicabilidade da técnica de viver evolutiva-

mente. 

Voluntariologia: o voluntariado do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refu-

giados (UNHCR); os voluntários de instituições religiosas e filantrópicas; o paravoluntariado da 

reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da 

Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Des-

somatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Desassediologia. 

Efeitologia: o efeito corrosivo dos patopensenes; os efeitos conscienciais das interpri-

sões grupocármicas; os efeitos das irracionalidades conscienciais incontestáveis; os efeitos evo-

lutivamente regressivos dos atos anticosmoéticos; os efeitos nocivos da guerra; os efeitos da ma-

nipulação político-militar; os efeitos criminosos dos atos contra a Humanidade. 

Neossinapsologia: o impedimento de neossinapses através do domínio da vontade do 

outro; a ausência de neossinapses cosmoéticas; a aquisição de neossinapses pacifistas e cosmoé-

ticas por meio da assistência. 

Ciclologia: o ciclo vicioso das inutilidades antievolutivas; o ciclo antievolutivo de er-

ronias consecutivas; o ciclo patológico multidimensional e multiexistencial da vingança; o ciclo 
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diáspora-reagrupamento; o ciclo das interprisões algoz-vítima; os ciclos do poder temporal;  

o ciclo vicioso da Anticosmoética. 

Enumerologia: a cela à céu aberto; o curral humano; a prisão temporária; a barreira in-

visível; a liberdade cerceada; a vida vigiada; a espera pela morte. 

Binomiologia: a falta do binômio admiração-discordância; o binômio inferno intrafísico 

grupal–inferno extrafísico grupal; o binômio ilicitude-parailicitude; o binômio medo-submissão; 

o binômio pensene anticosmoético–manifestação anticosmoética; o binômio Interprisiologia-Li-

berologia; o binômio Autopatologia-Heteropatologia. 

Interaciologia: a interação sociedade humana–luta pelo poder; a interação luta pela so-

brevivência–luta pelo poder; a interação medo-subordinação; a falta da interação raciocínio-lo-

gicidade; a interação intenção malévola–irracionalidade; a interação de interesses espúrios;  

a interação reurbin-reurbex. 

Crescendologia: o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo autassé-

dio-heterassédio; o crescendo autodesrespeito-heterodesrespeito; o crescendo autoconflito-hete-

roconflito; o crescendo torturas-genocídios; o crescendo totalitarismo-terrorismo; o crescendo 

Ética Humana–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio vítima-perseguidor-salvador; o trinômio interesses políti-

cos–interesses econômicos–interesses militares; o trinômio coerção de igualdade–distorção so-

cial–eliminação de indivíduos diferentes do grupo social. 

Polinomiologia: o polinômio imperialismo econômico–desigualdade social–interesse 

político–ofensiva militar–intervenção de paz frustrada–campo de refugiados. 

Antagonismologia: o antagonismo campo energético / campo de concentração; o anta-

gonismo paz / guerra; o antagonismo coedes / campo de concentração; o antagonismo comunex 

assistencial / campo de concentração; o antagonismo salvar vidas / tirar vidas; o antagonismo 

pacifismo / belicismo; o antagonismo autoconflitividade / autopacificação. 

Paradoxologia: o paradoxo de 1 única conscin conseguir subjugar povos e nações. 

Politicologia: a autocracia; a asnocracia; a assediocracia; a belicocracia; a antidemo-

cracia; a tiranocracia; a escravocracia. 

Legislogia: a inaplicabilidade da Paradireitologia nos campos de concentração; as leis 

da guerra; a lei do mais forte; as leis do capitalismo selvagem. 

Filiologia: a belicosofilia; a traumatofilia; a egofilia; a anticosmoeticofilia; a acriticofi-

lia; a patofilia; a materiofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a xenofobia; a autocriticofobia; a conviviofobia; a sociofo-

bia; a liberofobia; a logicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a patologicomania. 

Holotecologia: a criminoteca; a belicosoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a patopenseno-

teca; a absurdoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Megaparapatologia; a Reurbexologia; a Baratrosferologia; a In-

terprisiologia; a Regressiologia; a Assediologia; a Subcerebrologia; a Criminologia; a Geopoliti-

cologia; a Transmigraciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consréu transmigrável; a consbel; a consciênçula;  

a conscin baratrosférica; a consciência imatura; o animal humano; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o assassino em série; o psicopata; o genocida; o sociopata; o agente 

possessor; o tirano; o marechal inglês Horatio Herbert Kitchener (1850−1916), patrocinador dos 

campos de concentração da Segunda Guerra Anglo-Bôer. 

 

Femininologia: a assassina em série; a psicopata; a genocida; a sociopata; a agente pos-

sessora; a tirana. 
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Hominologia: o Homo obtusus; o Homo reptilianus; o Homo sapiens acriticus; o Homo 

sapiens regressivus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo 

sapiens anachronicus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo 

sapiens illucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campo de concentração transitório = o confinamento temporário de 

conscins para seleção e envio a outros tipos de campos; campo de concentração terminal = o con-

finamento forçado de conscins em campos de trabalho escravo por tempo indeterminado ou até 

 a dessoma. 

 

Culturologia: a manutenção da cultura bélica; a cultura do capitalismo selvagem; a cul-

tura da lavagem cerebral; a cultura da luta pelo poder. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Megaparapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 5 tipos de campos de concentração utilizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mun-

dial: 

1.  Extermínio: assassinato em massa de conscins; genocídio (Auschwitz, Polônia). 

2.  Prisioneiros de guerra: conscins detidas por crimes de guerra; trabalho forçado 

(Flossenbürg, Alemanha). 

3.  Reféns: arma de retaliação ao inimigo (Bergen-Belsen, Alemanha). 

4.  Trabalho forçado: provisão de serviços aos campos (Majdanek, Polônia). 

5.  Trânsito: permanência temporária (Drancy, França). 

 

Taxologia. De acordo com a História, eis, por exemplo, em ordem cronológica, 12 even-

tos desencadeadores do uso de campos de concentração enquanto arma de guerra: 

01. Guerra de Independência de Cuba (1895−1898). 

02. Segunda Guerra Anglo-Bôer na África do Sul (1899−1902). 

03. Genocídio dos povos Herero e Namaqua na Namíbia (1904−1907). 

04. Primeira Guerra Mundial (1914−1918). 

05. Ditadura na União Soviética (1919−1953). 

06. Ditadura do General Francisco Franco na Espanha (1936−1947). 

07. Segunda Guerra Mundial (1939−1945). 

08. Ataque a Pearl Harbor nos EUA (1941). 

09. Revolta Mau Mau no Quênia (1952−1960). 

10. Guerra do Vietnã (1961−1973). 

11. Guerra Sino-Indiana (1962). 

12. Ditadura Militar na Argentina (1976−1983). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo de concentração, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

03.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

05.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

06.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 
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08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fronteiriço  dessomático:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Holopensene  acotovelador:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Megaidiotismo  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

13.  Paracriminologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Polaridade  extrema:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

DETER  CONSCINS  EM  CAMPOS  DE  CONCENTRAÇÃO   
É  ATO  BÁRBARO,  CERCEADOR  DA  EVOLUÇÃO  CONSCI-
ENCIAL,  RESULTA  EM  INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS  

SECULARES  E  TRANSMIGRAÇÕES  EXTRAPLANETÁRIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já havia refletido sobre as implicações antievolu-

tivas de campos de concentração? Calculou a magnitude da interprisão grupocármica das consci-

ências envolvidas nesse sistema? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A História de Irena Sendler. Título Original: The Courageous Heart of Irena Sendler. País: EUA; Ca-

nadá; & Polônia. Data: 2009. Duração: 95 min. Gênero: Biografia; Drama. Idade (censura): Sem indicação. Idioma: 

Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Sem legendas. Direção: John Kent Harrison. Elenco: Anna Paquin; Marcia Gay Har-
den; Goran Visnjic; Nathaniel Parker; Steve Speirs; Paul Freeman; & Michelle Dockery. Produção: Chris Grabowski. 

Desenho de Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Darius Bastys. Roteiro: John Kent Harrison;  

& Lawrence John Spagnola. Fotografia: Jerzy Zielinski. Música: Jan A. P. Kaczmarek. Montagem: Henk Van Eeghen. 
Cenografia: Wieslawa Chojkowska; & Jacek Czechowski. Figurino: Pawel Grabarczyk. Edição: Henk Van Eeghen. 

Efeitos Especiais: Darius Cicena. Companhia: CBS; Baltmedia; & Hallmark Hall of Fame. Sinopse: O filme conta  

a história de Irena Sendler, assistente social polonesa, presa pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial por ter salvo cerca 

de 2.500 crianças judias do gueto de Varsóvia, Polônia. Em 2007, Irena Sendler foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. 

2.  A Lista de Schindler. Título Original:  chindler‟s List. País: EUA. Data: 1993. Duração: 195 min. Gêne-

ro: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português (em DVD). Direção: 
Steven Spielberg. Elenco: Liam Neeson; Ben Kingsley; Ralph Fiennes; Caroline Goodall; Jonathan Sagall; Embeth Da-

vidtz; Mark Ivanir; Elina Löwensohn; & Erwin Leder. Produção: Steven Spielber; Gerald Molen; & Branko Lustig. De-

senho de Produção: Allan Starski. Direção de Arte: Ewa Skoczkowska; & Maciej Walczak. Roteiro: Thomas Keneally; 
& Steven Zaillian. Fotografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montagem: Michael Kahn. Cenografia: Ewa 

Braun. Figurino: Anna B. Sheppard. Edição: Michael Kahn. Efeitos Especiais: Bruce Minkus; & Marijan Karoglan. 

Companhia: Universal pictures; & Amblin Entertainment. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Filme; Melhor 
Diretor; Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Fotografia; Melhor Direção de Arte; Melhor Edição; Melhor Trilha Sonora 

Original. Filme inspirado no livro homônimo de Thomas Keneally. Sinopse: O filme narra a história verídica de Oskar 

Schindler, empresário alemão, membro do partido nazista, empregou, aproximadamente, 1.100 judeus em indútrias, sal-
vando-as do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. 

3.  50 Crianças: A Missão de Resgate do Sr. e Sra. Kraus. Título Original: 50 Children: The Rescue Mission 

of Mr. And Mrs. Kraus. País: EUA. Data: 2013. Duração: 62 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): 14 anos. 
Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Steven Pressman. Elenco: Alan Alda; & Mamie Gum-

mer. Produção: Steven Pressman. Roteiro: Steven Pressman. Música: Marco D’Ambrosio. Edição Ken Schneider. 

Companhia: HBO Films. Sinopse: Documentário sobre a história do casal judeu Gilbert e Eleanor Kraus, do estado da 

Filadélfia, EUA, decididos a salvar 50 crianças judias em Viena, na primavera de 1939. Juntos, conseguiram a entrada le-

gal do único grupo de crianças judias nos EUA naquela época. 

4.  O Menino do Pijama Listrado. Título Original: The Boy in the Striped Pyjama. País: EUA & Reino Uni-
do. Data: 2008. Duração: 94 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legenda-

do: Sem legendas. Direção: Mark Herman. Elenco: Asa Butterfield; Jack Scanlon; Amber Beattie; Vera Farmiga; David 

Thewlis; Rupert Friend; David Hayman; & Sheila Hancock. Produção: David Heyman. Desenho de Produção: Martin 
Childs. Direção de Arte: Mónica Esztán; Rod McLean; Razvan Radu; & Szilvia Ritter. Roteiro: John Boyne; & Mark 

Herman. Fotografia: Benoît Delhomme. Música: James Horner. Montagem: Michael Ellis. Cenografia: Gábor Nagy. 

Figurino: Natalie Ward. Edição: Michael Ellis. Efeitos Especiais: Gábor Balog. Companhia: BBC Films; & Heyday 
Films. Outros dados: Filme inspirado em livro homônimo de John Boyne. Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, 

na Alemanha, o menino Bruno (Asa Butterfield), de 8 anos, filho de oficial nazista (David Tewlis), muda-se com a família 
para local próximo a campo de concentração nazista. Sem amigos para brincar, Bruno explora as redondezas, quando 
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conhece Shmuel (Jack Scanlon), garoto da mesma idade, vestindo pijama listrado, sempre do outro lado da cerca ele-

trificada. A amizade entre os 2 cresce e Bruno passa a visitá-lo frequentemente, tornando essa relação muito perigosa. 

 

Webgrafia  Específica: 
 

1.  Hobhouse, Emily; The Brunt of the War and where it Fell; revisor Alfred Marks; 356 p.; 3 partes; 11 
caps.; 2 enus.; 9 ilus.; 9 fotos; 25 listas; 1 mapa; 24 tabs; 5 anexos; Methuen & Co.; London; UK; 1902; páginas; 1 a 356; 

disponível em: <http://www.forgottenbooks.com/books/The_Brunt_of_the_War_1000401475>; acesso em: 14.02.13; 

16h09. 
2.  Perazzo, Priscila F.; Prisioneiros de Guerra: A Reclusão dos Imigrantes Indesejáveis (Brasil: 1942- 

-1945); Artigo; Seminários; Revista; Semestral; N. 3; 2 enus.; São Paulo, SP; Dezembro, 2003; disponível em: 

<http://www.usp.br/proin/publicacoes/revista-1.php?idRevista=2>; acesso em: 27.12.13; 15h06. 
3.  Ribeiro, Keila; & Salgueiro, Isabela; Brasil teve Campos de Concentração em 1942; Reportagem; Folha 

de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 08.12.02; 05h00; disponível em: <http://www1.folha.uol.com. 
br/folha/brasil/ult96u43301.shtml>; acesso em: 27.12.13; 14h54. 

4.  Truffi, Renan; Reportagem de Hiram Firmino, em 1979, impulsionou Fim dos Horrores no Manicômio 

de Barbacena, em Minas; Reportagem; Último Segundo; Jornal; Seção: Brasil; 1 foto; São Paulo, SP; 20.09.13; 16h53; 
disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/mg/2013-09-16/era-um-campo-de-concentracao-diz-1-jornalista- 

a-ver-o-holocausto-brasileiro.html>; acesso em: 27.12.13; 14h31. 

 

G. C. 
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C A M P O    D E    DE S C O N T R A Ç Ã O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O campo de descontração é o holopensene de libertação da conscin, ho-

mem ou mulher, constituído de aspectos intra e extraconscienciais favorecedores do bem-estar  

e equilíbrio conscienciais, em oposição às posturas autoditatoriais e aos campos de concentração. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo campo procede do idioma Latim, campus, ―planície; terreno plano; 

terreno extenso fora do povoado‖. Surgiu no Século XIII. O prefixo des vem do mesmo idioma 

Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖.  

O vocábulo contração procede também do idioma Latim, contractio, ―junção; concentração; en-

colhimento‖. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Campo de liberdade. 2.  Ambiente homeostático. 3.  Âmbito de ex-

pansão consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas campo de descontração, campo de descontração 

básico e campo de descontração evoluído são neologismos técnicos da Holopensenologia.  

Antonimologia: 1.  Campo de assedialidade. 2.  Ambiente coercitivo. 3.  Âmbito de ri-

gor patológico. 

Estrangeirismologia: a superação do Zeitgeist; o bunker intraconsciencial; o antimagis-

ter dixit; o background evolutivo; o modus vivendi desassediado; a eliminação do under pressure 

patológico; o no stress estafante; a joie de vivre desdramatizadora; o day after esperançoso; o bien 

dans sa peau; as vivências not made on earth. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos mecanismos da desassedialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Descontra-

ção cosmoética: autocoerência. Holopensene liberto: expansividade. 

Coloquiologia: livre, leve, solta; viva e deixe viver. 

Filosofia: o Abertismo Interassistencial; o Antibagulhismo Consciencial; o Otimismo 

Cosmoético. 

  

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de libertação; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; 

a expansão da autopensenidade; a interação equilibrada com diferentes holopensenes; o sobrepai-

ramento aos holopensenes conflituosos; os holopensenes desassediados; os holopensenes evo-

luídos. 

 

Fatologia: o campo de descontração; a libertação das pressões externas; a ausência de 

barreiras; a anticonflitividade; o microuniverso desobstruído; a intraconsciencialidade ordenada;  

o autodestravamento; a soltura consciencial; o bem-estar íntimo; a psicofera harmonizada; a ma-

nifestação plena da consciência; a autenticidade genuína; o despojamento; a liberdade máxima;  

o conforto moral; a consciência tranquila; a harmonia com o Cosmos; os sentimentos elevados do 

mentalsoma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a homeostase ho-

lossomática relativa; a desassim instantânea; a descoincidência sadia; a interassistencialidade sen-

do a maior autodefesa; os encapsulamentos energéticos de defesa necessários; os campos energé-

ticos terapêuticos; as olorizações de efeito físico; o domínio da projetabilidade lúcida; a volitação 
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descompressora; as comunexes evoluídas; a soltura mentalsomática; a cosmoconsciência expan-

sora; a tritanatose libertadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo microuniverso-macrouniverso; o sinergismo autossupe-

rações-neodesafios; o sinergismo otimismo-solucionática; o sinergismo soltura-descoincidência; 

o sinergismo autorrespeito-heterolimites; o sinergismo bom humor–autodescompressão; o siner-

gismo autossatisfação-doação. 

Principiologia: os princípios das comunexes evoluídas aplicados na vida humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado plenamente. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Epiconscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas de respiração; as técnicas de relaxamento; as técnicas terapêu-

ticas; as técnicas energéticas; as técnicas de autorreflexão; as técnicas de desassédio; a técnica 

de viver tal qual consciex na vida humana. 

Voluntariologia: o uso da vontade pessoal no trabalho voluntário; a emersão dos talen-

tos holobiográficos no voluntariado especializado; o paravoluntariado nas Sociexes Evoluídas. 

Laboratoriologia: o laboratório evolutivo das vidas sucessivas; o laboratório conscien-

cial personalíssimo; os laboratórios conscienciológicos individuais enquanto caricaturas das re-

flexões nos Cursos Intermissivos (CI); os laboratórios conscienciológicos grupais de neocon-

vívio. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Desasse-

diologistas; o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito das energias de amparador no microuniverso consciencial; o efeito 

dos holopensenes homeostáticos na autopensenidade; o efeito dos trabalhos interassistenciais na 

holosfera pessoal; o efeito da tenepes na vida do tenepessista; o efeito das gescons na fôrma ho-

lopensênica; o efeito da ortopensenidade nas interações mundanas; o efeito das vivências para-

psíquicas na abordagem da realidade cotidiana. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à vivência constante no paraíso da in-

traconsciencialidade equilibrada; as neossinapses úteis para se evitar a repetição do passadão. 

Ciclologia: o ciclo das automimeses indispensáveis; o ciclo autoconsciencioterápico; 

o ciclo das renovações conscienciais; o ciclo da espiral evolutiva crescente; o ciclo dos reencon-

tros multiexistenciais interassistenciais; o ciclo dos recomeços na ressoma; o fim do ciclo das 

ressomas. 

Enumerologia: a superação das autoculpas inconscientes; a superação das autoinculca-

ções; a superação das autorrepressões; a superação das autopunições; a superação dos condicio-

namentos doentios; a superação das autocobranças patológicas; a superação da autovitimização. 

A conquista das autorretificações; a conquista das autatualizações; a conquista do autoconforto;  

a conquista da leveza; a conquista da Higiene Consciencial; a conquista da estabilidade; a con-

quista das vitórias evolutivas. 

Binomiologia: o binômio autopensene-holopensene; o binômio vida-realização; o binô-

mio autesforço-compléxis; o binômio euforin-contenção; o binômio júbilo-respeito; o binômio fi-

siologia-analgesia; o binômio autoimperturbabilidade-mentalsomaticidade. 

Interaciologia: a interação descontração-serenidade; a interação conforto físico–con-

forto consciencial; a interação inteligência evolutiva (IE)–desassombro cosmoético; a interação 

entendimento-apaziguamento; a interação verpons-autoconsciência; a interação Evoluciologia– 

–reperspectivação intrafísica; a interação autolucidez ampliada–valores conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo desassedialidade-imaterialidade; o crescendo instinto-ra-

cionalidade; o crescendo matéria-etéreo; o crescendo tempo-eternidade; o crescendo holomemó-

ria–Para-História; o crescendo vida humana–semiconsciexialidade; o crescendo rolo compres-

sor da intrafisicalidade–descompressão da extrafisicalidade evoluída.  
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Trinomiologia: o trinômio descontração-interação-interassistência; o trinômio intra-

consciencialidade-extraconsciencialidade-interconsciencialidade; o trinômio autesforço-ampara-

bilidade-domínio; o trinômio memórias traumáticas–catarse cosmoética–neorretroabordagens. 

Polinomiologia: o polinômio autodesassédio-autolibertação-heterodesassédio-heteroli-

bertação; o polinômio livre arbítrio–cosmoética–responsabilidade–maxipeça interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo respiração solta / tensão; o antagonismo pensamen-

to livre / lavagem cerebral; o antagonismo oportunidade de escolha / heteroimposições; o anta-

gonismo câmara de reflexão / câmara de tortura; o antagonismo Instituição Conscienciocêntrica 

(IC) / instituição total; o antagonismo pé-de-meia / escravatura; o antagonismo volitação / pri-

são somática; o antagonismo parexcursão interplanetária / transmigração. 

Paradoxologia: o paradoxo da seriedade descontraída; o paradoxo de a evolução gerar 

descontração; o paradoxo de o microuniverso evoluído abarcar o macrouniverso. 

Politicologia: a eliminação das ditaduras; a democracia pura; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis humanas substituídas pelas paraleis cósmicas. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a naturofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a antiassediofobia; a superação da assistenciofobia. 

Sindromologia: a superação das síndromes em geral, mais especificamente, da síndrome 

da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a superação da assediomania. 

Mitologia: a eliminação de mitos culturais milenares. 

Holotecologia: a pensenoteca; a organizacioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Energossomatologia; a Lucidologia; a Au-

todesassediologia; a Homeostaticologia; a Autorganizaciologia; a Autorreciclologia; a Autopen-

senologia; a Intraconscienciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa despojada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapi-

ens homeostaticus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campo de descontração básico = o holopensene da desperticidade; cam-

po de descontração evoluído = o holopensene das Consciexes Livres (CLs). 

 

Culturologia: a cultura da desassedialidade; a cultura da evolutividade; a cultura das 

Comunexes Evoluídas. 

 

Atitudes. O campo de descontração começa nas pequenas atitudes por parte da conscin, 

homem ou mulher, na vida intrafísica, ao buscar condições mais saudáveis na vida humana, dis-

pensando condicionamentos sociais, modismos, expectativas alheias, opinião pública, dentre ou-

tros fatores da Socin Patológica influenciadores do comportamento pessoal da conscin vulgar.  

 

Áreas. Eis, listadas a seguir, em ordem alfabética, 7 áreas com 5 respectivos exemplos 

de facilitadores intrafísicos e energéticos de vivências iniciais concretas no campo de descon- 

tração: 

A.  Convivialidade: 

1.  Aconchego do lar. 

2.  Conversa animada. 

3.  Pets amistosos. 

4.  Roda de amigos. 

5.  Silêncio relaxante. 

 

B.  Ergonomia: 

1.  Móveis anatômicos. 

2.  Posições oxigenadoras. 

3.  Roupas macias. 

4.  Sapatos confortáveis. 

5.  Temperatura agradável. 

 

C.  Holochacra: 

1.  Banhos energéticos. 

2.  Desbloqueios energéticos. 

3.  Dinamização holochacral. 

4.  Soltura energossomática interassistencial. 

5.  Vivência parafenomênica elucidadora. 

 

D.  Mentalsoma: 

1.  Brainstorming enriquecedor. 

2.  Debate neofílico. 

3.  Escrita renovadora. 

4.  Leitura desassediadora. 

5.  Reflexão expansora. 

 

E.  Natureza:  

1.  Ar puro. 

2.  Contato com as plantas. 

3.  Jardim acolhedor. 

4.  Paisagem inspiradora. 

5.  Programa ao ar livre. 

 

F.  Rotina: 

1.  Agenda ordenada. 
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2.  Casa funcional. 

3.  Hábitos sadios. 

4.  Horários regulares. 

5.  Momentos de lazer. 

 

G.  Soma:  

1.  Autocuidados profiláticos. 

2.  Autodesintoxicação aliviadora. 

3.  Descanso reparador. 

4.  Envelhecimento ativo. 

5.  Forma física avivante. 

 

Gratuidade. Independente de bens materiais, o campo de descontração é conquista 

consciencial gratuita, disponível para qualquer conscin interessada em viver com qualidade de 

vida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo de descontração, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ancoragem  consciencial  íntima:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

02.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

05.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático.  

  

O  CAMPO  DE  DESCONTRAÇÃO  É  A  CONDIÇÃO  EVOLU-
TIVA  DA  CONSCIN  SENTIR-SE  CONFORTÁVEL  E  À  VON-
TADE  EM  QUALQUER  HOLOPENSENE,  A  PARTIR  DA  IN-
TRACONSCIENCIALIDADE  HARMÔNICA  E  DESASSEDIADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia o campo de descontração? Quais re-

ciclagens são necessárias para libertar-se das auto e heteropressões assediantes? 

 

K. A. 
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C A M P O    E N E R G É T I C O  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O campo energético é a esfera extrafísica de energias conscienciais (ECs) 

mais densas, atuando ao modo de escudo ou proteção da conscin, sendo instalado ou potencializa-

do consciente ou inconscientemente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo campo vem do idioma Latim, campus, ―campo; campina cultivada; 

planície; terreno plano; território; terreno extenso fora do povoado; assembleias do povo‖. Surgiu 

no Século XIII. O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. 

Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Campo bioenergético. 02.  Campo energético experimental.  

03.  Campo energético projeciológico. 04.  Campo energético terapêutico. 05.  Campo energético 

de poltergeist. 06.  Holopensene energético. 07.  Ambiente energético. 08.  Campo de força.  

09.  Psicosfera energética. 10.  Energosfera pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas campo energético construtivo, campo energético 

submisso e campo energético destrutivo são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Campo mentalsomático. 2.  Campo psicossomático.  3.  Campo  re-

trocognitivo. 4.  Subcampo energético botânico. 5.  Microcampo energético. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais (ECs). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a vida humana energética; a Geopoliticologia Energética. 

 

Parafatologia: o campo energético; a aura energética pessoal; a extensão da psicosfera 

das energias conscienciais da conscin; a vida energética pessoal da conscin; a esfera de ação das 

ECs; a bioenergia; a impermeabilização do soma decorrente do energossoma nos parafenômenos;  

a incombustibilidade; a paranestesia; a paraassepsia; a para-hemostasia; a paracirurgia; a soltura 

do holochacra; a Energossomatologia, a Paraciência das ECs; o estudo das manifestações das vá-

rias formas da EC; a Endoenergética (absorção de ECs); a Isoenergética (conservação das ECs);  

a Exoenergética (exteriorização das ECs); a força presencial; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim) 

das energias; a desassimilação simpática (desassim) das energias; as 40 manobras básicas com as 

ECs; a transmissão das ECs; o acoplamento energético; o encapsulamento consciencial energéti-

co; a alcova energeticamente blindada; a ectoplasmia; as ECs gravitantes; os bloqueios energéti-

cos, corticais, patológicos; o arco voltaico craniochacral; o macrossoma energossomático; o ho-

lossoma pessoal; o energossoma pessoal; a Extrafisicologia; as comunexes; a Parageopoliticolo-

gia; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin assistente. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado às pesquisas da Energossomatologia. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática das realidades das ECs. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o megavoluntariado energético, interassistencial, da conscin tenepes-

sista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Energossomatologistas. 

Efeitologia: o efeito halo das ECs. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs inte-

rassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo do desenvolvimento contínuo com as ECs. 

Enumerologia: a geração do campo energético; a manutenção do campo energético;  

a dinâmica do campo energético; a potência do campo energético; a Cosmoeticologia do campo 

energético; a natureza do campo energético; a construtividade do campo energético. 

Binomiologia: o binômio vontade–energias conscienciais. 

Interaciologia: a interação intencionalidade–energias conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo do fluxo EC intermitente–EC contínua. 

Trinomiologia: o trinômio dinâmico vontade-intencionalidade-holochacra. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo EC exteriorizada com intenção cosmoética / EC ex-

teriorizada com intenção anticosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em compara-

ção com o pai. 

Politicologia: a Parageopolítica Energética. 

Legislogia: a lei do mais potente energeticamente dominar o menos potente. 

Filiologia: a energofilia. 

Fobiologia: a energofobia. 

Sindromologia: a síndrome da infradotalidade energética da conscin casca grossa. 

Holotecologia: a energeticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Autexperimentolo-

gia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; 

a Autoproexologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin ectoplasta; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens as-

sistentialis; o Homo sapiens experimentor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campo energético construtivo = o holopensene cosmoético assistencial; 

campo energético submisso = o holopensene sob o domínio de consciências coercitivas, conscien-

tes ou inconscientes (conseneres); campo energético destrutivo = o holopensene patológico manti-

do com intencionalidade anticosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da energossomaticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo energético, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCONSCIÊNCIA  QUANTO  AOS  CAMPOS  ENERGÉ- 
TICOS,  GERADOS  E  MANTIDOS  PELA  CONSCIN,  ESTA- 

BELECE  O  PATAMAR  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  EM  FUN- 
ÇÃO  DA  VIDA  HUMANA  SER  EXISTÊNCIA  ENERGÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, instala campos energéticos, em torno de si, pre-

dominantemente construtivos ou conflitivos? Você mantém constante consciência teática desse 

parafato? 
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C A M P O    E N E R G É T I C O    P A R A R R E U R B A N O L Ó G I C O  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O campo energético pararreurbanológico é a atmosfera extrafísica resul-

tante do conjunto de energias conscienciais (ECs), instalado e potencializado em práticas parapsí-

quicas grupais, com a formação de pilar energético atuando ao modo de portal interdimensional, 

capaz de contribuir nas pararreurbanizações.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo campo vem do idioma Latim, campus, ―campo; campina cultivada; 

planície; terreno plano; território; terreno extenso fora do povoado; assembléias do povo‖. Surgiu 

no Século XIII. O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. 

Apareceu no Século XX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por in-

termédio de; para além de‖. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; 

repetição, iteração; reforço; intensificação; oposição; rejeição‖. O termo urbano provém do mes-

mo idioma Latim, urbanus, ―da cidade; urbano‖, e no sentido figurado, ―polido; fino‖, e este de 

urbs, ―cidade‖. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Campo bioenergético pararreurbexológico. 2.  Campo energético de 

experimentação pararreurbexológica. 3.  Ambiente energético pararreurbanológico.  

Neologia. As 3 expressões compostas campo energético pararreurbanológico, campo 

energético pararreurbanológico preparatório e campo energético pararreurbanológico estabele-

cido são neologismos técnicos da Pararreurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Campo mentalsomático. 2.  Campo psicossomático. 3.  Campo retro-

cognitivo. 

Estrangeirismologia: o rapport com paratecnologias; os insights paraterapêuticos;  

o work assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Pararreurbanologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexistem 

fronteiras cósmicas. Atuemos no Cosmos. Pararreurbanizações: interassistência cósmica.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pararreurbanologia; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; o holopensene dos assistentes; os megafraternopensenes; a megafraternopensenidade; os para-

conviviopensenes; a paraconviviopensenidade; a pensenosfera assistencial; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; o holopensene dos assistidos; o holopensene universalista. 

 

Fatologia: a desmistificação assistencial; a priorização pessoal pela assistência pararre-

urbanizadora; o interesse genuíno pela saúde consciencial intra e extrafísica; a autoconfiança ge-

rada pela heteroconfiança; as participações contínuas, ano após ano, nas práticas energéticas pa-

rarreurbanológicas. 

 

Parafatologia: o campo energético pararreurbanológico; o portal interdimensional parar-

reurbexológico; o campo energético de pararresgates; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a soltura energossomática; a assimila-

ção simpática (assim) das energias; a transmissão das ECs; os acoplamentos energéticos; as rela-
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ções entre as dimensões conscienciais; a pararrealidade; os ambientexes; o eventex; as comune-

xes; a interassistência multidimensional; a sustentação energética multidimensional; a amparabili-

dade; os aportes paratécnicos das Centrais Extrafísicas; o paravínculo reagrupando os afins para 

cumprimento da proéxis; a paralógica interassistencial; a confiança na reurbex; o engajamento 

das conscins e consciexes no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a recepção das 

chuveiradas energéticas pelos assistentes intrafisicos.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex assistentes; o sinergismo voluntariado-

paravoluntariado; o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin assistente; o si-

nergismo vontade firme–intencionalidade cosmoética–disponibilidade assistencial; o sinergismo 

assim-desassim; o sinergismo emissor-receptor; o sinergismo catalítico da interassistencialida-

de; o sinergismo unidade-grupo; o sinergismo dos energossomas na doação energética; o siner-

gismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo da fraternidade vivida. 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da descrença (PD) aplicado às pes-

quisas da Energossomatologia; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da ho-

locarmalidade; o princípio da conexão interdimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à multidimensionalidade; 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática das realidades das ECs. 

Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Interdimensional; a técnica do anonimato 

assistencial; as técnicas da assim e desassim; a técnica da passividade ativa; as técnicas de ma-

nutenção da homeostase holossomática; a técnica do EV. 

Voluntariologia: o megavoluntariado energético, interassistencial, da conscin tenepes-

sista contribuindo nas pararreurbanizações; o voluntariado conscienciológico contribuindo para  

a melhoria do holopensene pessoal, grupal e planetário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório 

conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Co-

légio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível 

da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito das confirmações parafactuais; o efeito halo das ECs; os efeitos 

homeostáticos do EV; o efeito halo interdimensional da assistência extrafísica; o efeito do auto-

desempenho na interassistencialidade parapsíquica cosmoética; o efeito do acoplamento energé-

tico com o amparador de função; o efeito Hulk; o efeito dos resgates extrafísicos; o efeito imedi-

ato da atuação das ECs; os efeitos complexos dos parafenômenos; o efeito da perseverança nos 

trabalhos assistenciais; os efeitos intrafísicos das reurbexes. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs inte-

rassistenciais; as neossinapses exigidas pelos parafenômenos.  

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; a autocompreensão do ciclo multiexistencial grupal 

(CMG); o ciclo do desenvolvimento contínuo com as ECs; o ciclo proexológico recebimento-re-

tribuição. 

Enumerologia: a montagem do campo; a sustentação do campo; a força do campo; a in-

terassistência ocorrida no campo; a paratecnologia utilizada no campo; a Parafenomenologia de-

corrente do campo; a cosmoeticidade do campo. 

Binomiologia: o binômio reurbex-reurbin; o binômio assim-desassim; o binômio fatos- 

-parafatos; o binômio holopensene intrafísico–holopensene extrafísico; o binômio realidade-pa-

rarrealidade. 

Interaciologia: a interação parafenomenológica animismo-parapsiquismo; a interação 

amparador-amparando; a interação conscins-consciexes; a interação equipin-equipex; a intera-
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ção multidimensional; a interação palco intrafísico–bastidores extrafísicos; a interação vivência- 

-paravivência. 

Crescendologia: o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica 

grupal; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento de consciexes por 

parte dos amparadores; o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio dinâmico 

vontade-intencionalidade-energossomaticidade; o trinômio Parapercepciologia-Parafenomeno-

logia-Projeciologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio vontade-decisão-determinação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo lógica intrafísica / lógica extrafísica; o antagonismo 

monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo de as explicações dos cientistas eletronóticos sobre a reali-

dade, mesmo abrangentes e profundas, sempre estarem superficiais devido ao desprezo pelas 

concausas extrafísicas. 

Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a energocracia; a interassistencio-

cracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a discernimentocracia; a meritocracia. 

Legislogia: as leis extrafísicas; a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da fenome-

nalidade; as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a reurbanofilia; a amparofilia; a interassistenciofi-

lia; a experimentofilia; a parafenomenofilia; a paratecnofilia. 

Fobiologia: a ausência da energofobia; a ausência da xenofobia. 

Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a reurbanoteca; 

a extrafisicoteca; a parafenomenoteca; a autexperimentoteca; a projecioteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia;  

a Holocarmologia; a Paratecnologia; a Parafenomenologia; a Parassociologia; a Autexperimento-

logia; a Transmigraciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida reurbanizadora; a consciex lúcida reurbanizadora; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacifis-

ta; a conscin comprometida; a conscin atacadista; a conscin semperaprendente; a conscin minipe-

ça consciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a consréu estelar; a consréu 

ressomada; a consréu transmigrada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador extrafísico; o pararreurbanólogo;  

o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora extrafísica; a pararreurbanóloga; 

a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens parapsychophilicus;  

o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens cosmovisiolo-

gus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens pacifi-

cus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: campo energético pararreurbanológico preparatório = o resultante do 

acoplamento energético com as consciexes amparadoras afins para a formação do holopensene 

assistencial; campo energético pararreurbanológico estabelecido = o resultante da formação do pi-

lar energético, interconectando a equipin e equipexes atuantes. 

 

Culturologia: a cultura da Pararreurbanologia; a cultura da energossomaticidade;  

a cultura da Cosmoeticologia; a cultura do Universalismo. 

 

Procedimentologia. De acordo com a Energossomatologia e a Pensenologia, a conscin 

pesquisadora, poderá perceber em si ou no campo energético pararreurbanológico 34 ocorrências 

ou procedimentos técnicos, listados em ordem alfabética: 

01. Absorção. A interiorização de energias imanentes. 

02. Acoplamento. A condição de acoplamentos e desacoplamentos áuricos. 

03. Afinidade. A associação energética fortalecida pela afinidade cosmoética dos assis-

tentes.  

04. Assimilações. As assins e desassins ocorridas durante a atividade. 

05. Assincronia. Os fluxos assincrônicos das energias formadores do pilar energético. 

06. Chacra. A predominância de determinado chacra durante a formação da corrente  

energética. 

07. Clarividência. A paravisão de ambientex, dos assistentes e dos assistidos. 

08. Compensação. Os bloqueios e desbloqueios energéticos diversos. 

09. Conexão. A possibilidade de conexão com as Centrais Extrafísicas. 

10. Desconcentração. O desligamento ou falta de concentração durante a atividade as-

sistencial, gerando descompasso no fluxo. 

11. Direcionamento. O sentido aplicado ao fluxo energético para a formação do pilar 

energético. 

12. Ectoplasmia. A utilização da energia ectoplásmica pelos amparadores extrafísicos. 

13. Especificação. O tipo e o ritmo da exteriorização das ECs. 

14. EV. A instalação do estado vibracional nas várias fases da montagem do campo 

energético pararreurbanológico. 

15. Exteriorização. A ocorrência das exteriorizações das ECs interassistenciais, durante 

toda a atividade energética pararreurbanológica. 

16. Extrapolacionismo. A vivência inesquecível de extrapolacionismos. 

17. Extraterrestres. A percepção ou clarividência de consciências extraterrestres no 

campo energético pararreurbanológico. 

18. Gradação. O aumento ou diminuição do volume do fluxo das energias. 

19. Harmonização. A sincronicidade entre todos os assistentes intra e extrafísicos. 

20. Insight. A recepção de insights pelos amparadores extrafísicos. 

21. Paracirurgia. A ocorrência de paracirurgias. 

22. Precognição. A vivência de precognições, posteriormente confirmadas pelo experi-

mentador ou experimentadora. 
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23. Projeção. A vivência de projeções conscienciais semilúcidas e lúcidas durante a ati-

vidade. 

24. Reeducação. A autopensenização consciencial voltada ao maxifraternismo. 

25. Reforço. O suplemento de energias conscienciais impulsionado pelos amparadores 

extrafísicos.  

26. Resgate. A oportunidade assistencial dos resgates extrafísicos na Baratrosfera. 

27. Retrocognição. A autexperimentação de retrocognições confirmada posteriormente. 

28. Sintonização. O rapport com holopensenes sutis ligados à reurbanização extrafí-

sica. 

29. Somaticidade. As repercussões somáticas, a exemplo de taquicardia, arrepios, tosse, 

diurese, enjoo e outros. 

30. Sustentação. A vontade e concentração dos assistentes na doação das ECs assisten-

ciais. 

31. Temperatura. A sensação de variação da temperatura. 

32. Transmigração. A hipótese da ocorrência de transmigração interplanetária. 

33. Velocidade. O movimento do fluxo energético empregado na interassistência. 

34. Xenopensene. A inclusão dos heteropensenes sadios ou patológicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo energético pararreurbanológico, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Bônus  parapsíquico:  Crescendologia;  Homeostático. 

04.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro.  

10.  Dinâmica  da  tenepes  planetária:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

11.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Paralógica  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  POSTURA  ASSISTENCIAL  CONTINUADA  NOS  CAMPOS  

ENERGÉTICOS  PARARREURBANOLÓGICOS  FAVORECE,   
À  CONSCIN  LÚCIDA,  A  VIVÊNCIA  DA  MEGAFRATERNIDA-
DE  E  EXTRAPOLACIONISMOS  PARAPSÍQUICOS  SADIOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da atuação em campos 

energéticos assistenciais? Qual tem sido a autocontribuição nesse sentido? Já participou ou parti-

cipa da formação de campo energético pararreurbanizador? 
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C A M P U S    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C O  
( C O G N O P O L I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O campus conscienciocêntrico é o megaempreendimento grupal composto 

pelo conjunto de edificações e infraestrutura de Instituição Conscienciocêntrica (IC), implantado 

em terreno próprio, objetivando a pesquisa das especialidades da Conscienciologia, a dissemina-

ção do paradigma consciencial e, sobretudo, contribuir para a reurbex ou reurbanização extrafí-

sica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo do idioma Latim, campus, significa ―campo; campina cultivada; 

planície; terreno plano; território; terreno extenso fora do povoado; assembleias do povo‖. O vo-

cábulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter 

conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico procede tam-

bém do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kêntron, ―centro‖. Surgiu, em cultismos 

da Terminologia Científica, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Campus conscienciológico. 2.  Campus de IC. 3.  Complexo consci-

enciológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas campus conscienciocêntrico, campus consciencio-

cêntrico inicial e campus conscienciocêntrico consolidado são neologismos técnicos da Cogno-

poliologia. 

Antonimologia: 1.  Campus universitário. 2.  Campus religioso. 3.  Instituição total. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; a amicability; a awareness afetiva; a friendship;  

o attachment; a aura popularis; a amitié amoureuse; a intensificação do rapport interconsciencial 

na proximidade diuturna; o regnum hominis; o Fisiopodium; o Administrarium; o Experimenta-

rium; o Autopesquisarium; o Scriptorium; o upgrade da autoproéxis pela participação na maxi-

proéxis; as implicações evolutivas da convivência diuturna; a autoinclusão no Megaevolutiona-

rium (Cognópolis). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade cosmoética. 

Filosofia: a Holofilosofia do Conscienciocentrismo. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene grupal do autodiscernimento empreendedor; o holopense-

ne grupal da Conscienciocentrologia; o holopensene conscienciocêntrico da maxiproéxis grupal; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene predisponente à mentalsomati-

cidade; o holopensene interassistencial sustentado pelos tenepessistas; o holopensene sustentado 

pelos seres despertos; o holopensene da Paratecnologia aplicada à autopesquisa. 

 

Fatologia: o campus conscienciocêntrico; o polo evolutivo; o balneário bioenergético;  

o empreendedorismo evolutivo; o campus ―universitário existencial‖; a autabnegação cosmoética;  

a aglutinação interconsciencial; a Geopolítica Desassediadora; a maxiproéxis materializada;  

a convivialidade; o protótipo da Intermissiologia Aplicada; a Descrenciologia materializada em 

ambientes libertários; a contrapartida física de comunex intermissivista; a valorização da Nature-

za; o ―hipermercado‖ de oportunidades evolutivas; a exata noção do confor expresso nas edifica-

ções, priorizando o conteúdo sem negligenciar a forma; a Conscienciometria; a Conscienciotera-

pia; a formação do pesquisador conscienciológico; o reencontro duplista; o reencontro secular;  
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o reencontro de destino; a pesquisa iniciando e terminando na Holoteca; a demanda constante pe-

lo acolhimento, orientação e encaminhamento; a maxiproéxis grupal como poderoso ímã atrator 

de intermissivistas e assistidos; o megamparo de função; a tertúlia de especialistas da Conscien-

ciologia ajudando na sustentabilidade do campus; o portfólio de cursos e dinâmicas parapsíqui-

cas; a sustentabilidade diária; a resiliência consciencial e holossomática máxima; o vínculo proe-

xológico; as autopesquisas proexológicas; a intercooperação; a instalação da comunin conscien-

ciofílica; o Tenepessarium; o campus conscienciocêntrico como consequência da reurbex. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o para-hospital; a evocação do Curso Intermissivo (CI); a catálise 

proexológica influenciando o Curso Intermissivo atual; a comunex Interlúdio; a grupalidade avan-

çada enquanto peça ou engrenagem do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a re-

de extrafísica de suporte da tenepes; as redes parassociais; as Instituições Conscienciocêntricas  

e os campi conscienciocêntricos na condição de unidades ou células de funcionamento da re-

urbex. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses grupais 

afins; o sinergismo comunin-comunex; o sinergismo intencionalidade cosmoética–qualificação 

dos resultados; o sinergismo da equipe interdisciplinar de voluntários; o sinergismo da autopro-

éxis compondo o êxito na maxiproéxis grupal. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) presente em todos os ambientes de ensino 

e pesquisa dos campi conscienciocêntricos; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de nin-

guém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da convivialidade sadia; o princí-

pio da atração entre os afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade gru-

pal; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os critérios de composição e im-

plementação do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: o favorecimento da passagem da teoria à vivência dos princípios conscien-

ciológicos; a teoria da evolutividade consciencial; a teoria da reurbex; a teoria dos Cursos Inter-

missivos; a teoria da grupalidade evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do vínculo consciencial proexológico; a técnica etológica do salto 

baixo; as aplicações intrafísicas de técnicas paradiplomáticas; as técnicas da administração 

conscienciocêntrica; as técnicas diplomáticas da convivência sadia. 

Voluntariologia: o voluntário pesquisador participando da vivência grupal nas Institui-

ções Conscienciocêntricas; a vivência grupal do voluntariado ativo nas Instituições Consciencio-

cêntricas; a universidade aberta do voluntariado; o voluntário visitante. 

Laboratoriologia: a âncora da IC proponente do campus enquanto laboratório consci-

enciológico; o laboratório do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico de 

Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consci-

enciológico grupal Invexarium; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível dos In-

termissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invi-

sível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da 

Paratecnologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurba-

nologia. 

Efeitologia: o efeito do déjà vu nos projetores lúcidos ao se depararem com o campus 

conscienciocêntrico; o efeito halo na proéxis dos voluntários dos campi; o efeito euforin nos visi-

tantes do balneário bioenergético; o efeito da catarse consciencial grupal. 
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Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da implantação de comunin consciencio-

cêntrica; as neossinapses geradas pelas autopesquisas laboratoriais. 

Ciclologia: o ciclo de maturação da IC culminando na implantação do campus. 

Enumerologia: o acolhimento aos pré-humanos; o acolhimento aos visitantes; o acolhi-

mento aos prestadores de serviços; o acolhimento aos intermissivistas; o acolhimento aos estran-

geiros; o acolhimento às consciexes; o acolhimento às pré-ICs. 

Binomiologia: o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo- 

-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio 

(dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação;  

o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio priorização-otimização; o binômio coerência cons-

ciencial–autoridade cosmoética; o binômio admiração-discordância; o binômio empenho gru-

pal–saldo evolutivo. 

Interaciologia: a interação alunos-voluntários; a interação funcionários–prestadores de 

serviço–voluntários; a interação mestres-alunos; a interação visitantes–voluntários veteranos;  

a interação convergência-divergência. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial dupla evolutiva (DE)–grupo evolutivo;  

a criação de campus resultante do crescendo Colégio Invisível–pré-IC–IC. 

Trinomiologia: o trinômio conceber-instalar-sustentar; o trinômio acolhimento-orien-

tação-encaminhamento; o trinômio materpensene-especialidade-ação; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer aplicado no dia a dia do campus conscienciocêntrico. 

Polinomiologia: o polinômio semear-plantar-construir-pesquisar-ensinar; o polinômio 

árvores-frutos-flores-gramados. 

Antagonismologia: o antagonismo campus conscienciocêntrico / campus universitário 

convencional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a potencialização individual resultar na potencialização 

grupal. 

Politicologia: a política institucional da interassistencialidade; a democracia pura; a cos-

mocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às realizações grupais; as leis da Proexolo-

gia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a voluntariofilia; a neofilia; a xenofilia; a sociofilia; a teaticofilia; a biofilia;  

a bibliofilia; a gregariofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a superação da evoluciofobia; a remissão da decidofobia; a resolução da li-

derofobia; a supressão da autopesquisofobia; a transposição da grafofobia; a ultrapassagem da ar-

gumentofobia; a profilaxia da bibliofobia; a superação da descrenciofobia. 

Mitologia: o mito de viver no campus conscienciocêntrico ser garantia de se tornar 

completista. 

Holotecologia: a arquitetoteca; a fitoteca; a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heu-

risticoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Cognopoliologia; a Pararreurbanologia; a Conscienciocentrolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Comunexologia; a Conscienciografologia;  

a Discernimentologia; a Voluntariologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin autexperimentadora; a conscin maxiproexista; a conscin 

paradiplomática; a conscin gestora parapsíquica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ar-

quiteto; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassagei-

ro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; 
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o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o maxidis-

sidente ideológico; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o voluntário polivalente; 

o voluntário especializado; o voluntário bombeiro; o voluntário estrangeiro; o voluntário autabne-

gado cosmoético. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ar-

quiteta; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassagei-

ra evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; 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 maxidis-

sidente ideológica; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teleter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a voluntária polivalen-

te; a voluntária especializada; a voluntária bombeira; a voluntária estrangeira; a voluntária autab-

negada cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: campus conscienciocêntrico inicial = o recém-inaugurado, em fase de 

construção e demandando infraestrutura; campus conscienciocêntrico consolidado = aquele com 

infraestrutura completa, bom quadro de voluntários e com autonomia para atividades e cursos. 

 

Culturologia: a cultura do empreendedorismo conscienciológico; a cultura do parapsi-

quismo; a cultura da interassistencialidade diária. 

 

Tratadística. Na I Convenção Internacional do Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC), em dezembro de 1995, o professor Waldo Vieira (1932–2015) relatou 

ter dado origem ao IIPC a partir da escrita do tratado Projeciologia: Panorama das Experiências 

da Consciência Fora do Corpo Humano e ao CEAEC, o primeiro campus da Conscienciologia,  

a partir da escrita do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia. 

Autopesquisa. Ao fazer tal analogia, Vieira reforça a ideia do livro ou tratado enquanto 

elemento de aglutinação em prol dos empreendimentos evolutivos. Entretanto, o megaempreendi-

mento evolutivo, ou seja, a construção do campus conscienciocêntrico, não se sobrepõe à auto-

pesquisa da consciência. O voluntário à frente das construções deve priorizar também a escrita 

mentalsomática, reforçando a ideia da pesquisa iniciando e terminando na Holoteca. 

 

Infraestrutura. O campus conscienciológico consolidado, considerado completo, deve 

conter, pelo menos, as 29 instalações listadas em ordem alfabética: 

01. Auditório. 

02. Lanchonete com Wi-Fi. 

03. Depósitos. 

04. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sustentável. 

05. Estacionamento de ônibus, vans e automóveis. 

06. Estacionamento de veículos de manutenção do campus. 

07. Estufa de plantas. 

08. Guarita. 
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09. Holoteca. 

10. Horta orgânica. 

11. Hospedarium. 

12. Laboratórios conscienciológicos individuais. 

13. Laboratórios conscienciológicos grupais. 

14. Livraria. 

15. Loja de conveniências. 

16. Monumentos tarísticos. 

17. Oficina de manutenção. 

18. Moradias. 

19. Recantos idílicos. 

20. Recepção. 

21. Restaurante. 

22. Salão de exposições. 

23. Salão de dinâmicas parapsíquicas. 

24. Salas de aula. 

25. Salas de estudo para alunos e visitantes. 

26. Salas de reunião para voluntários. 

27. Sede administrativa. 

28. Sistema de geração de energia alternativa. 

29. Trilhas ecológicas. 

 

Diretrizes. Para a instalação de campus conscienciocêntrico, é recomendado considerar 

algumas diretrizes básicas visando à profilaxia de possíveis problemas e contrafluxos bem como  

a otimização de instalação, ao modo da seguinte listagem, em ordem cronológica de implantação: 

1.  IC. Existência de grupo organizado e ciente do empreendimento evolutivo, principal-

mente da demanda de voluntários comprometidos com esse megaempreendimento. 

2.  Documentação. Certificação da legalidade do empreendimento junto aos órgãos pú-

blicos competentes: escritura, Plano Diretor e licenças ambientais. 

3.  Plano. Elaboração de plano piloto de instalação do campus, visando aglutinar pessoas 

em torno da ideia evolutiva conscienciológica e angariar recursos financeiros. 

4.  Moradia. Instalação de moradores voluntários tenepessistas no campus, preferencial-

mente duplistas, para fazer o parassaneamento básico do local e preparar o ambiente para a chega-

da de novos moradores e voluntários. 

5.  Laboratório. Implantação de laboratório-âncora coerente com a especialidade da IC 

gestora do campus. O laboratório especializado da IC é o espaço aglutinador e gerador de neover-

pons, aos moldes de pit stop para o voluntário engajado. 

 

Fôrma. A repetição dos experimentos laboratoriais de campus tende a potencializar ex-

periências futuras e desencadear novos fenômenos. Com o passar do tempo, o campus conscien-

ciocêntrico tende a ter megafôrma holopensênica grupal, legado para as futuras gerações. 

 

Gradiente. A implantação de campus conscienciocêntrico inicia na aglutinação de pes-

soas em torno de objetivo em comum: a interassistencialidade. Este grupo em torno do objetivo 

assistencial passa a amadurecer, percorrendo caminho natural, iniciando na promoção de cursos 

tarísticos e culminando na construção de campus ou Cognópolis, conforme os 5 itens em ordem 

crescente: 

1.  Tares. Curso de Conscienciologia em ambiente locado de terceiros, esporádico. 

Campo assistencial reurbanizador pontual. 

2.  Office. Imóvel alugado pela IC, cursos e atividades periódicas promovendo o campo 

assistencial tarístico e reurbanizador fixo. 
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3.  Sede. Base física própria, a IC adquire e possui a escritura do imóvel, eliminando, 

nessa fase, a possível pressão holopensênica sobre pessoas alheias aos propósitos conscienciocên-

tricos. 

4.  Campus. A IC constrói o campus de especialidade. Nesta fase se intensifica o acolhi-

mento dos especialistas relativos à IC proponente. O campus de IC, ao aglutinar dezenas de tene-

pessistas, da especialidade do campus. 

5.  Cognópolis. A megassustentabilidade de epicentros conscienciais predispõe a instala-

ção de diversos campi de ICs, condomínios, espaços de comércio e serviços. A Cognópolis  

de diversas especialidades. 

 

Centro. Neocampus a ser instalado na Cognópolis deve dispensar estruturas já existen-

tes, evitando redundâncias. O campus da Reaprendentia, em Foz do Iguaçu, PR, é exemplo dessa 

nova modalidade de implantação, com área aproximada de 5.000 m². 

Passivo. Pela Evoluciologia, as programações existenciais visam sanear rastros evoluti-

vos. O megaempreendimento evolutivo, aos moldes da instalação do campus conscienciocêntrico, 

busca sanar o passivo assistencial grupal. Este passivo a ser saneado, matéria prima da reurbex, 

tende a entrar em ressonância com a conscin mais lúcida ao deparar-se com os trabalhos do 

campus. 

Grupalidade. A assunção desta responsabilidade individual, de aderir ao grupo respon-

sável, pode mexer com toda a seriéxis da conscin, enfrentamento do gargalo evolutivo provocado 

pela omniexposição. Em grande exercício de grupalidade, o intermissivista ressomado sofrerá 

grande pressão holopensênica, onde a superação virá do correto uso das técnicas e ferramentas 

evolutivas. 

Teatros. O exercício de grupalidade irá criar os teatros evolutivos e simular vivências 

pretéritas, visando fazer as evocações das consciexes presas aos estigmas multiexistenciais.  

A Consciencioterapia e a Conscienciometria, ao promoverem recins e recexis, podem capacitar  

o proponente ao exercício da grupalidade avançada, sobrepairando as automimeses grupais ine-

rentes às neoaglutinações: tendências aristocráticas, religiosas, monárquicas, belicistas e outras. 

Aglutinação. O ambiente interassistencial do campus conscienciocêntrico deve ser aglu-

tinador, tal qual sistema aberto, possuir rol de trabalhos e setores disponíveis para o interessado 

voluntariar. 

Especialidade. Por estar associado com Instituição Conscienciocêntrica, o campus pos-

sui o materpensene e a(s) especialidade(s) da IC a qual sedia. O amadurecimento desse campus, 

fruto do avanço dos laboratórios e veteranismo do corpo de voluntários, tende a especializá-lo 

ainda mais. 

Prospectivologia. O prognóstico de quais especialidades contarão com centros especiali-

zados ou campus próprio, dependerá do êxito interassistencial dos intermissivistas ressomados na 

consecução das programações existenciais. 

Conexão. A consolidação do campus com a radicação vitalícia de centenas de tenepes-

sistas, mantendo caráter interassistencial com conexão diuturna com os amparadores, tende a criar 

a interconexão entre o campus conscienciocêntrico e a comunex evoluída. 

Sustentabilidade. O Universo tende à entropia, a manutenção é inerente a qualquer obra 

humana. Quando se trata de empreendimento conscienciocêntrico, suscetível à pressão holopen-

sênica, a sustentabilidade diária do campus requer técnicas, táticas e estratégias cosmoéticas de 

manutenção. 

Decênio. Estudos na área de administração de empresas, apontam o fato de a cada 10 

empresas 6 fecham antes de completar 5 anos de idade. Ao atingir 10 anos de interassistencialida-

de vivida, o campus tende a atingir a marca de excelência. Tal fato pode evidenciar a sustentabili-

dade grupal do megaempreendimento evolutivo, de corpo de voluntários, pesquisadores residen-

tes e stakeholders. 
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VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campus conscienciocêntrico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Ágora  Cognopolita:  Parapoliticologia;  Homeostático. 

04.  Arquitetura  Reparadora:  Acertologia;  Neutro. 

05.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

06.  Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

07.  Cognopoliologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

10.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Geopolítica  Desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

14.  Geopolítica  Tenepessológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

15.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  CAMPUS  CONSCIENCIOCÊNTRICO  É  O  COROLÁRIO 
INTRAFÍSICO  DA  RESPECTIVA  ESPECIALIDADE  CONS-
CIENCIOLÓGICA,  TAL  QUAL  FOCO  AGLUTINADOR  DOS  

INTERMISSIVISTAS  RUMO  AO  ÁPICE  MAXIPROEXOLÓGICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou ativamente da implantação de cam-

pus conscienciocêntrico? Admite para si a inevitabilidade dessa realidade para a consolidação de 

especialidade de pesquisa conscienciológica? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Balthazar, Alexandre, et al.; Tenepes e Pararreurbanologia Global; Artigo; I Congresso Internacional de 

Tenepessologia & V Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 17-20.12.12; Conscientia; Revista; Tri-
mestral; Ed. Especial; Vol 16; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 26 enus.; 7 refs.; 17 webgrafias; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 

2012; páginas 146 a 164. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.290. 
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; 2003; páginas 22, 27, 50, 

85, 166, 170, 177, 212, 214, 244 a 247, 283, 1.118 e 1.119. 

 

A. M. B. 
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C A N A B I S M O    E S C R A V I Z A N T E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O canabismo escravizante é a condição resultante do uso da Cannabis Sati-

va (maconha) levando a conscin adicta, acrítica, homem ou mulher, à dependência do psico-

trópico, ao desenvolvimento de patologias físicas e / ou psiquiátricas e consequente robotização 

existencial (robéxis). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra do idioma Latim Científico cannabis é emprestada do idioma 

Grego, kánnabis, ―cânhamo; linho de cânhamo; vestimenta de tela de cânhamo‖. O vocábulo es-

cravidão procede de escravo, oriundo do idioma Latim Medieval, sclavus, ―escravo‖, e esse do 

idioma Grego Bizantino, sklábos, originariamente, ―eslavo‖, e a partir do Século VIII, ―escravo‖. 

Apareceu, no idioma Português, no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Vício escravizante em maconha. 2.  Canabismo alienante. 3.  De-

pendência extrema de marijuana. 

Neologia. As 3  expressões compostas canabismo escravizante, canabismo escravizante 

inicial e canabismo escravizante avançado são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Alcoolismo escravizante. 2.  Antitoxicomania. 3.  Higiene Consci-

encial.  4.  Autonomia consciencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodomínio holossomático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da toxicomania; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o holopensene pessoal da autodestruição; os pato-

pensenes; a patopensenidade; os tanatopensenes; a tanatopensenidade;  os xenopensenes; a xeno-

pensenidade; a autopensenização carregada no sen; a autopensenidade focada exclusivamente no 

prazer momentâneo; a autopensenidade fissurada predisposta aos heterassédios; os bagulhos 

autopensênicos; as cunhas patopensênicas; a intencionalidade dúbia do pensene autocorrupto. 

 

Fatologia: o canabismo escravizante; o crime diário; os coffee shops liberais vendendo  

a droga; as lojas de sementes de Cannabis; o site enquanto escola de cultivo; o cardápio de Can-

nabis nos coffee shops; a roda de maconha; a falácia da Cannabis medicinal; a questionável dis-

criminalização da Cannabis; a Cannabis sintética; a modificação genética potencializadora dos 

efeitos da maconha; a defesa e a legalização da droga enquanto exemplo máximo dos desvios da 

Socin Patológica; a marcha da maconha; o space cake (bolo de maconha); o somellier de Canna-

bis; o uso diário do psicotrópico; a interprisão gerada com o tráfico do entorpecente; a boca de fu-

mo; o fumódromo da droga em praças e áreas degradadas; a fumaceira; o fumacê; a erva maldita; 

a toxemia; a toxicodependência; as pontas dos dedos manchadas dos usuários, indicando o uso; os 

incensos para esconder o cheiro característico da maconha; a impotência sexual advinda do uso 

contínuo; o ato vexaminoso do fumante; os incêndios domésticos e florestais provocados pela im-

prudência dos adictos; a escravidão bioquímica; a ansiedade gerada pela abstinência; o hábito es-

cravizador; a apologia anticosmoética à Cannabis; a produção do haxixe, tipo potencializado de 

maconha; os casos de furto da droga apreendida pela polícia; o uso e o tráfico da maconha nas 

prisões; a rotina do usuário concentrada no vício; a banalização da Cannabis; a exaltação do en-

torpecente nas letras de músicas; os pais fumantes ativos e os filhos fumantes passivos; a gestante 

viciada em Cannabis; o aporte financeiro anticosmoético advindo do tráfico; a legalização da 

Cannabis em países como o Uruguai e Estados Unidos; as evocações patológicas; o mataburro 

evolutivo; a utilização da erva enquanto especiaria utilizada na culinária; o componente ativo te-
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trahidocanabinol; o receptor cerebral para a Cannabis (endocanabinoides); a guerra contra as dro-

gas; a incompetência dos governos refletindo na escolha das pessoas quanto ao autocídio; a Can-

nabis delivery; a apatia decorrente do uso continuado; o museu da maconha em Amsterdam, na 

Holanda; os desvios de proéxis; a melin; o incompléxis. 

 

Parafatologia: o heterassédio de consciexes patológicas de todo usuário da Cannabis;  

a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escravização delirante do parapsi-

cótico post mortem aos retrovícios humanos; a horda de assediadores extrafísicos fomentando 

vícios em geral; o satélite de assediador extrafísico; a conexão baratrosférica; o assédio extrafísi-

co cronificado; a melex enquanto provável consequência; a vampirização energética consentida;  

a proteção da piteira intrafísica pelo assediador extrafísico; as companhias extrafísicas dos usuári-

os da droga. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico tóxicos-endorfina. 

Principiologia: o princípio do valor evolutivo inestimável da vida humana; o princípio 

da descrença (PD); o princípio da atração dos afins; o princípio das interprisões grupocármicas. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código pessoal 

de conduta. 

Teoriologia: a teoria da interassedialidade. 

Tecnologia: a técnica da projeção lúcida assistida vexaminosa; a técnica de viver evolu-

tivamente; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autostracismo útil; a técnica do 

voluntariado enquanto profilaxia do porão consciencial; a técnica da dissidência superavitária. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito halo perturbador dos tóxicos em geral; os efeitos mutagênicos; os 

efeitos toxicogênicos; os efeitos das intoxicações na queda da acuidade dos atributos mentais;  

o efeito obnubilador da toxicomania; o efeito cumulativo do uso da maconha podendo levar  

à dessoma prematura. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito. 

Binomiologia: o binômio reggae-Cannabis; o binômio rastafári-Cannabis; o binômio 

traficante-careta; o binômio usuário intrafísico–usuário extrafísico; o binômio apologia anticos-

moética–influência patológica; o binômio assediado-assediador. 

Interaciologia: a interação doentia dos acoplamentos áuricos patológicos. 

Crescendologia: o crescendo Cannabis-cocaína-crack; o crescendo usuário de Canna-

bis esporádico–usuário diário–usuário-escravo. 

Trinomiologia: o trinômio nosográfico produtor-traficante-usuário. 

Antagonismologia:  o antagonismo bons hábitos / maus hábitos; o antagonismo porão 

consciencial / recuperação de cons; o antagonismo invéxis / dessoma prematura anunciada; 

o antagonismo maturidade intelectual / imaturidade emocional; o antagonismo miniproéxis / au-

todessoma prematura. 

Paradoxologia: o paradoxo da esperteza; o paradoxo da conscin considerada careta;  

o paradoxo do prazer com a possibilidade da iminente autodessoma; o paradoxo ganho secundá-

rio–perda evolutiva. 

Politicologia: as políticas públicas objetivando a conscientização do jovem quanto ao 

uso nocivo de drogas; a incoerência das políticas pró-legalização da Cannabis. 

Legislogia: a ignorância quanto às leis antidrogas; as leis da Biologia Humana; o des-

conhecimento da Paralegislogia; a lei das afinidades; a lei da inabordabilidade extrafísica 

projetiva; as leis da proéxis; a lei da ação e reação; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a ausência patológica da biofilia; a adrenalinofilia; a riscofilia; a toxicofilia;  

a traumatofilia; o emprego equivocado da neofilia. 

Fobiologia: a toxicofobia; a evoluciofobia; a autofobia; a autocriticofobia; a reciclofo-

bia; a disciplinofobia; a somatofobia; a lucidofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da abstinência; a síndrome amotivacional; a síndrome do 

estrangeiro (SEST); a síndrome da ovelha negra; a síndrome da robotização existencial. 

Maniologia: a toxicomania enquanto tendência consciente ao autocídio. 

Mitologia: o mito da felicidade instantânea. 

Holotecologia: a toxicoteca; a psicopatoteca; a dogmaticoteca; a criminoteca; a belico-

soteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Interpri-

siologia; a Desviologia; a Autodessomatologia; a Assediologia; a Subcerebrologia; a Antiproexo-

logia; a Desviaciologia; a Antinvexologia; a Trafarologia; a Errologia; a Somatologia; a Trauma-

tologia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla agente mantenedor-dependente; a conscin-satélite; a personalidade 

dependente; a consener; a consréu suicida; a consciênçula; a isca inconsciente; a conscin deprê;  

a consener; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin autocorrupta. 

 

Masculinologia: o maconheiro; o chapado; o usuário; o viciado; o escravo; o toxicoma-

níaco; o assediado; o criminoso; o traficante; o suicida; o assediador; o pré-serenão vulgar; o au-

tocida; o apático; o dependente; o fumante; o satélite de assediador. 

 

Femininologia: a maconheira; a chapada; a usuária; a viciada; a escrava; a fumante;  

a toxicomaníaca; a assediada; a criminosa; a traficante, a suicida; a assediadora; a pré-serenona 

vulgar; a autocida; a apática; a dependente; a fumante; a satélite de assediador. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sa-

piens incautus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens erraticus; 

o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sa-

piens toxicomaniacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: canabismo escravizante inicial = a condição da conscin principiante no 

uso da droga, desenvolvendo dependência psicológica; canabismo escravizante avançado  

= a condição da conscin usuária crônica da droga, desenvolvendo tolerância e necessitando 

quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito. 

 

Culturologia: a cultura do uso recreativo de maconha; a cultura da fumicultura. 

 

Consciexes. A partir da Extrafisicologia, existem consciexes dependentes, energívoras, 

em geral parapsicóticas, satélites de assediadores, algumas sem má intenção, contudo superca-

rentes energéticas, buchas de canhão de megassediadores extrafísicos. 

 

Holossomatologia. Eis, em ordem lógica, sequência dos 4 veículos de manifestação da 

consciência e consequentes carências e dependências geradas pelo uso contínuo da Cannabis: 

1.  Soma. A cobrança cerebral do estímulo químico da droga (dependência química). 

2.  Energossoma. O bloqueio do cardiochacra, habitual de quem consome maconha, di-

ficultando o equilíbrio emocional (carência energética). 

3.  Psicossoma. A carência gerada pela insegurança, ansiedade ou outros estados emoci-

onais disfuncionais (dependência psicológica). 

4.  Mentalsoma. O hábito consolidado gerando monoideísmo e ideia fixa no uso da dro-

ga. Há quem programe o despertador para fumar Cannabis de madrugada (bloqueio mental). 
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Terapeuticologia: a Consciencioterapia; a autoconscienciometria; a autoimpactoterapia; 

a recin profunda; a proexoterapia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o canabismo escravizante, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Autocídio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Dessoma  prematura  anunciada:  Autodessomatologia;  Nosográfico. 

10.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

11.  Ilegalidade  segregada:  Sociologia;  Nosográfico. 

12.  Intermissivista  obnubilado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  AUTOLÚCIDA  NÃO  DESPERDIÇA  OPOR- 
TUNIDADES  EVOLUTIVAS  E  APORTES,  BUSCANDO SU- 

PERAR  VÍCIOS  E  DEPENDÊNCIAS  ANTIEVOLUTIVAS. 
AUTOCÍDIO  É  IMATURIDADE  E  EGOÍSMO  MÁXIMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos antievolutivos, nefas-

tos, do uso de drogas, entre elas a maconha? Na condição de consciência em evolução, quais 

vícios já superou? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Jornal Nacional; Maconha: Abstinência; Reportagem TV Globo; 15.10.09; apresentação repórter Rodrigo 
Bocardi; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qyijJLjV8sk>; acesso em: 19.01.13. 

 

Filmografia  Específica: 
 

1.  Maconha. Título Original: Grass. País: Canadá. Data: 1999. Duração: 80 min. Gênero: Documentário. 

Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: Ron 

Mann. Elenco: Woody Harrelson; Harry J. Anslinger; Cab Calloway; Jimmy Carter; Chevy Chase; Nancy Davis; Dwight 

D. Eisenhower; Gerald Ford; Jerry Garcia; Allen Ginsberg; John F. Kennedy; Gene Krupa; Fiorello LaGuardia; Timothy 

Leary; John Lennon; Gertrude Michael; Robert Mitchum; Richard Nixon; Yoko Ono; Ronald Reagan; & John Sinclair. 
Roteiro: Solomon Vesta. Sinopse: Documentário canadense que relata a política de combate à maconha nos Estados Uni-

dos da América e imposição a outras áreas do mundo. Aborda os gastos orçamentários do Estado, os movimentos sociais 

envolvidos e as personalidades políticas inseridas neste "combate". 
2.  Quebrando o Tabu. Título Original: Quebrando o Tabu. País: Brasil. Data: 2011. Duração: 80 min. 

Gênero: Documentário. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Fernando Grostein Andrade. Elenco: Depoimentos de Fernando Henrique Cardoso; Bill Clinton; 
Jimmy Carter; Anthony Papa; Ruth Dreifuss; Paulo Coelho; Drauzio Varela; & Ethan Nadelmann. Produção: Fernando 

Menocci; Silvana Tinelli; & Luciano Huck. Roteiro: Fernando Grostein Andrade; Ilona Szabó; Ricardo Setti; Thomaz 
Souto Correa; Bruno Módolo; Rodrigo Oliveira; & Carolina Kotscho. Fotografia: Fernando Grostein Andrade; & Rafael 
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Levy. Música: Pieter Bourke; & Lisa Gerrard. Sinopse: Quebrando o Tabu tem como principal objetivo a abertura de 

debate sério e bem informado sobre o complexo problema das drogas no Brasil e no mundo. O documentário pretende 

aproximar diversos públicos: jovens, pais, professores, médicos e a sociedade em geral, para dar início à conversa franca  
e sem preconceitos, ajudando na prevenção ao uso de drogas e disseminando informações com base científica sobre o te-

ma. O âncora do filme é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em busca de experiências exitosas em vários lugares 

do mundo, sempre em diálogos com jovens locais e profissionais dedicados a tratar a questão das drogas de modo mais 
humana e eficaz diante das propostas na ―guerra às drogas‖, declarada pelos EUA há 40 anos. 

3.  Smoke Screen. Título Original: Cortina de Fumaça. País: Brasil. Data: 2010. Duração: 88 min. Gênero: 

Documentário. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Inglês (em DVD). 

Direção: Rodrigo Mac Niven; Carlos Alberto Alves; & Paula Xexéo. Elenco: Nathaniel Brown; Paz de la Huerta; Cyril 

Roy; Olly Alexander; Masato Tanno; Ed Spear; Emily Alyn Lind; Jesse Kuhn; & Nobu Imai. Produção: J. R. Mac Niven; 
& TVa2 Produções. Sinopse: Documentário ousado sobre tema polêmico interessa a todos e precisa ser debatido de forma 

honesta; a política de drogas no Brasil e no mundo, baseada na proibição de determinadas práticas relacionadas a algumas 
substâncias, precisa ser repensada porque muitas de consequências diretas, como a violência e a corrupção por exemplo, 

atingiram níveis inaceitáveis O documentário traz informação fundamentada para o grande público através de depoi-

mentos nacionais e internacionais. Além do Brasil, o diretor Rodrigo Mac Niven gravou na Inglaterra, Espanha, Holanda, 
Suíça, Argentina e Estados Unidos; visitou feiras e congressos internacionais, hospitais, prisões e instituições para conver-

sar com médicos, neurocientistas, psiquiatras, policiais, advogados, juízes de direito, pesquisadores e representantes de 

movimentos civis. Dentre os 34 entrevistados, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso; o Ministro da 

Suprema Corte da Argentina, Raúl Zaffaroni; o ensaista e filósofo espanhol autor do tratado ―Historia General de Las Dro-

gas‖, Antonio Escohotado, o ex-Chefe do Estado Geral Maior do Rio de Janeiro, Jorge da Silva e o criminalista Nilo Ba-
tista. O filme fala sobre a relação entre o homem e as drogas psicoativas; revela a discordância entre a atual classificação 

das drogas e o conhecimento científico sobre essas substâncias; discute a situação particular da Cannabis (maconha), uso 
industrial e medicinal; levanta fatos relacionados ao surgimento dos projetos proibicionista e aponta para o colapso social 

de algumas cidades, como o Rio de Janeiro. 

4.  Super Chapado. Título Original: Super High Me. País: EUA. Data: 2007. Duração: 90 min. Gênero: 

Documentário. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). 

Direção: Michael Blieden Elenco: Douglas Benson; Sarah Silverman; Patton Oswalt; Bob Odenkirk; Brian Posehn; Rob 

Riggle; Rob Huebel; & Greg Proops. Produção: Sixth Way Productions Wabi Pictures. Sinopse: Super High Me é a dieta 
da cannabis. Doug Benson faz analogia com o projeto de Spurlock (Super Size Me) e lança Super High Me. O objetivo  

é descobrir quais os reais efeitos da maconha no corpo humano no período de 1 mês, se consumida diariamente. O cien-

tista conseguiu permissão legal para consumir a droga por 30 dias para a realização do documentário. 
5.  Up in Smoke. Título Original: Queimando tudo. País: EUA. Data: 1978. Duração: 86 min. Gênero: 

Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português. 

Direção: Lou Adler. Elenco: Cheech Marin; Tommy Chong; Strother Martin; Edie Adams; Harold Fong; Richard Novo; 
Donald Hotton Christopher Joy; Tom Skerritt; & Stacy Keach. Produção: Lou Adler. Roteiro: Cheech Marin; & Tommy 

Chong. Distribuição: Paramount. Sinopse: Cheech e Chong se conheceram, logo são presos e eventualmente deportados 

para o México. Para conseguirem regressar aos Estados Unidos, a dupla recebe inadvertidamente a van feita de maconha. 
Ao longo do trajeto deixa todas as pessoas chapadas e acabam no festival de rock. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Brennan, Barbara Ann; Mãos de Luz: Um Guia para a Cura através do Campo de Energia Humana 

(Hands of Light: A Guide to Healing trhough the Human Energy Field); pref. John Pierrakos; trad. Octávio Mendes 
Cajado; 384 p.; 6 partes; 27 caps.; 6 citações; 1 E-mail; 52 enus.; 1 fluxograma; 1 foto; 4 gráfs.; 88 ilus.; 2 microbiogra- 

fias; 15 tabs.; 35 técnicas; 1 website; 102 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 21ª Ed.; Pensamento-Cultrix; São Paulo, SP; 2006; 

página 87. 
2.  Lopes, Adriana Dias; Maconha faz Mal sim; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.293; Ano 45; 

N. 44; 2 enus.; 5 fotos; 6 ilus.; 2 tabs.; São Paulo, SP; 31.10.12; páginas 92 a 100. 

3.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-

nas 120 a 122. 
4.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; re-

visores 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 887 e 888. 

5.  Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232  
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscien-

ciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 21 e 64. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  World Health Organization; Management of Substance Abuse: Cannabis; 2 enus.; disponível em: <http: 
//www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/index.html; acesso em: 21.01.13. 
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C Â N C E R    D E    M A M A  
( P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O câncer de mama é a doença caracterizada pela alteração nosográfica (fa-

lha) no DNA, adquirida ou herdada, ocasionando o crescimento desordenado e ilimitado (malig-

no) das células, dos canais lactíferos (ductos), das glândulas lactíferas (lobos) ou dos tecidos ma-

mários (adiposo ou conjuntivo), capazes de invadir e destruir os tecidos adjacentes e, através da 

corrente sanguínea (sangue) e / ou das glândulas linfáticas (linfa), se disseminarem (metástase) 

para outras regiões, tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano, mesmo distantes do local de ori-

gem (tumor primário). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra câncer provém do idioma Latim, cancer, ―caranguejo; lagostim; 

Câncer (constelação); cancro; doença cancerosa; pinça; fórceps‖. Surgiu no Século XIII. A ex-

pressão mama procede igualmente do idioma Latim, mamma, ―seio; mama‖ (de homens, mulhe-

res ou animais); protuberância (de árvore); mamãe (na linguagem infantil)‖. Apareceu no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Adenocarcinoma mamário. 2.  Carcinoma de mama. 3.  Cancro de 

mama. 4.  Tumor maligno de mama. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 38 cognatos derivados do vocábulo câncer: an-

ticâncer; anticancerígena; anticancerígeno; canceração; cancerada; cancerado; cancerante; 

cancerar; cancerável; canceremia; cancerêmico; cancericida; canceriforme; cancerígena; can-

cerígeno; cancerismo; cancerização; cancerizado; cancerizante; cancerizar; cancerizável; can-

cerógena; cancerogenia; cancerogênica; cancerogênico; cancerógeno; Cancerologia; cancero-

lógica; cancerológico; cancerologista; cancerólogo; cancerosa; canceroso; cancro; carcinóge-

na; carcinogênese; carcinógeno; Carcinologia. 

Antonimologia: 1.  Adenoma de mama. 2.  Displasia mamária. 3.  Fibroadenoma da ma-

ma. 4.  Cisto mamário. 5.  Tumor benigno de mama. 

Estrangeirismologia: o locus minoris resistentiae; a peau d‟orange; o HercepTest;  

a breast core biopsy; o Oncotype DX; o Mammaprint; o breastcare; o acesso Port-A-Cath (Cate-

ter Totalmente Implantado); o follow-up pós-tratamento inicial; as fanpages no Facebook; os 

blogs; os sites; o locally advanced breast cancer; a campanha Trenzatón no México. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à homeostase holossomática. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Toda dor 

passa. Somos nossa cura. Sorriso significa terapia. Ultrapassemos a esperança. Doença gera au-

toconhecimento. Vençamos nós mesmos. Inexiste doença nobre. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais atinentes ao contexto: – Eu tive câncer, mas 

o câncer não me teve. Eu venci o câncer. Mulher que se toca se cuida. Seja amiga do peito. 

Citaciologia. Eis duas citações concernentes ao assunto: – É possível curar o câncer de 

mama pela cirurgia desde que todas as suas raízes sejam extirpadas (Galeno, 129–217, médico  

e filósofo grego). Aprender a lutar contra o câncer é aprender a nutrir a vida dentro de nós (Da-

vid Servan-Schreiber, 1961–2011). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal suscetível à enfermidade; o holopensene da patolo-

gia genética familiar; o holopensene do câncer; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopen-

senes; a nosopensenidade; o holopensene hospitalar; o holopensene do paciente; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a manutenção da higiene pensêni-
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ca nos momentos nevrálgicos da vida; os efeitos holossomáticos sadios dos holopensenes mais 

homeostáticos; o holopensene pessoal das aprendizagens evolutivas. 

 

Fatologia: o câncer de mama; a suspeita inicial; o autexame; a consulta médica; os exa-

mes preliminares; o nódulo; a linfonodomegalia; a coleta de material a ser biopsiado; a punção as-

pirativa por agulha fina (PAAF); a biópsia de agulha grossa (core biopsy); a mamotomia; a bióp-

sia incisional ou excisional; o tecido biopsiado; os exames histopatológicos; as impressões diag-

nósticas; a confirmação diagnóstica; o grau de estadiamento do tumor; o exame imuno-histoquí-

mico; o grau histológico; as reações pessoais físicas e emocionais; as incertezas; as dúvidas; os 

medos; o tratamento ministrado conforme o diagnóstico; os diferentes tipos de cirurgia; a tumo-

rectomia; a quadrantectomia; a mastectomia; a mastectomia dupla; o linfonodo sentinela; o esva-

ziamento axilar; a biópsia da peça operatória; o plastrão mamário; os efeitos colaterais da quimio-

terapia; a náusea; o vômito; a afta; a alteração do paladar; o possível ganho de peso; a presumível 

perda de peso; a amenorreia temporária; a antecipação da menopausa; a alopécia; as dicas de be-

leza; a peruca; o lenço; o chapéu; a boina; o boné; o gorro; os cílios postiços; as dores nos ossos; 

a fadiga física; a sensação de estar sempre cansada; a adoção de neoestilo de vida; a prótese ma-

mária externa ou interna; a reconstrução da mama (oncoplastia); a reflexão autoimposta pela do-

ença; o fato de a maioria das pacientes passarem a ver a vida sob outra perspectiva após o diag-

nóstico; o risco de expansão do tumor primário, através do sistema circulatório, para o cérebro, fí-

gado, ossos ou pulmão; a recaída local (recidiva); o tumor secundário; a estimativa da taxa de so-

brevida; o estigma grupocármico; a mastectomia profilática; a remissão espontânea; a moratória 

existencial (moréxis); o papel da doença nas reconciliações grupocármicas; o laço rosa, símbolo 

internacional da luta e prevenção do câncer de mama; a instituição da data de 27 de novembro co-

mo sendo o Dia de Luta Contra o Câncer de Mama no Paraná, Brasil; o mês internacional da 

conscientização e prevenção do câncer de mama; o Outubro Rosa; a Caminhada Rosa; o 0800 do 

Programa de Apoio ao Paciente com Câncer do Instituto Oncoguia; a Organização Mundial de 

Saúde (OMS); a União Internacional de Controle do Câncer (UICC); a Sociedade Europeia de 

Oncologia Clínica (ESMO); o Istituto Europeo di Oncologia (IEO); a American Society of Clini-

cal Oncology (ASCO); a Federação de Cancerologia do Mercosul; o Instituto Nacional do Cân-

cer (INCA); o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC); a Sociedade Brasileira de On-

cologia Clínica (SBOC); a campanha amo meus peitos promovida pela Sociedade Brasileira de 

Mastologia (SBM); a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN); 

a Associação Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a soltura energos-

somática; o parapsiquismo favorecendo o diagnóstico; os relatos de sonhos de voo; os benefícios 

somáticos da absorção de energia extrafísica; a volitação extrafísica; a atuação terapêutica do am-

parador extrafísico; as projeções conscientes assistidas; a parassepsia da psicosfera contribuindo 

para o refazimento orgânico; a paracirurgia; a harmonização holossomática decorrente de realoca-

mento paracirúrgico; o set paraterapêutico da Dinâmica Interassitencial de Paracirurgia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reciclagem individual–reciclagem grupal. 

Principiologia: o princípio profilático do conhecimento prévio; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da priori-

dade compulsória; a adoção de princípios pessoais para viver em homeostase holossomática. 

Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) visando o autocuida-

do somático; a alteração no código genético (DNA); a classificação do câncer no Código Interna-

cional de Doenças (CID); o código de ética dos profissionais da Saúde. 

Teoriologia: a teoria do estigma paragenético; a teoria do macrossoma; a teoria da re-

ciclagem intrafísica; a teoria do trafar nosológico; a teoria da autossuperação evolutiva. 
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Tecnologia: a técnica da chuveirada hidromagnética aliviando o malestar físico; a téc-

nica da relaxação psicofisiológica; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do re-

planejamento da vida em momentos críticos; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas 

das otimizações para as autocuras; a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica 

de acatar o abertismo pensênico na melhoria do holopensene pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer; o voluntari-

ado da Associação das Amigas da Mama (AAMA); o voluntariado da União Iguaçuense de Apo-

io às Pessoas com Câncer (UNICAN); o voluntariado da Casa de Apoio às Pessoas com Câncer 

(CAPEC). 

Laboratoriologia: o laboratório de Análises Clínicas; o laboratório de oncopatologias; 

o soma enquanto labcon a cada nova ressoma; o laboratório conscienciológico da vida humana; 

a compreensão quanto às predisposições patológicas pessoais no laboratório conscienciológico 

da Paragenética; a autoconscientização quanto à importância do soma no laboratório conscien-

ciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Oncologistas; o Colégio Invisível dos Mastologis-

tas; o Colégio Invisível da Medicina; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia. 

Efeitologia: o efeito das alterações genéticas; o efeito da apoptose insuficiente; o possí-

vel efeito nosográfico dos eventos emocionais significativos; os efeitos mediatos; o efeito cance-

rígeno do uso contínuo do desodorante antiperspirante; o efeito sistêmico da quimioterapia;  

o efeito intraconsciencial impactante de ser diagnosticada com câncer de mama; o efeito psicoló-

gico da mastectomia; o efeito da retirada total ou parcial dos seios, na autestima da mulher; os 

efeitos disfuncionais na memória e habilidades de pensamento; o efeito grupocármico do diag-

nóstico de câncer; os efeitos na tenepes da doença somática do tenepessista. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo tratamento de saúde; as neossinapses 

adquiridas pela neorrotina da pessoa enferma; as neossinapses decorrentes das mudanças de há-

bitos do paciente; as neossinapses advindas do convívio no ambiente hospitalar. 

Ciclologia: o ciclo homeostático da profilaxia; o ciclo intravasamento-circulação-extra-

vasamento-proliferação-angiogênese; o ciclo incubação-sintomas-terapêutica-reequilíbrio; o ci-

clo da patologia; o ciclo da terapêutica; o ciclo de 21 dias do tratamento quimioterápico; o ciclo 

da convalescença; o ciclo diário das pequenas vitórias em favor da vida; o ciclo do restabeleci-

mento da saúde física; a desdramatização do ciclo ressoma-dessoma; o ciclo da autocura. 

Enumerologia: a degeneração celular mamária; o carcinoma ductal; o carcinoma lobu-

lar; o carcinoma oculto de mama; o carcinoma in situ; o angiossarcoma da mama; o tumor de Pa-

get. A mama; a poma; a teta; a tite; o busto; o peito; o seio. 

Binomiologia: o binômio suspeita-diagnóstico; o binômio diagnóstico precoce–maiores 

chances de cura; o binômio nosográfico diagnóstico tardio–probabilidade de óbito; o binômio 

holopensene intoxicado–holopensene desintoxicado; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o bi-

nômio autestima-otimismo favorecendo a melhoria no tratamento. 

Interaciologia: a interação diagnóstica sensibilidade-especificidade; a interação medi-

camentosa; a interação efeitos mediatos–célula cancerígena; a interação corrente sanguínea–cé-

lulas cancerígenas circulantes; a interação preconceituosa estigma somático–estigma social. 

Crescendologia: o crescendo mutação genética–tumor maligno; o crescendo cronológi-

co antes-durante-depois do diagnóstico; o crescendo recinológico do paciente oncológico;  

o crescendo micrassediador invisível–megassediador explícito; o crescendo Profilaxia-Parapro-

filaxia. 

Trinomiologia: o trinômio preventivo autexame–exame clínico–mamografia; o trinômio 

sistema intracelular–mutação celular mamária–câncer de mama; o trinômio terapêutico cirur-

gia-quimioterapia-radioterapia; o trinômio prevenção primária–prevenção secundária–preven-

ção terciária. 

Polinomiologia: o polinômio raiva–mágoa–ressentimento–rancor–resignação–depres-

são–baixa imunidade potencializando o desenvolvimento do câncer de mama; o polinômio sus-

peita-diagnóstico-cirurgia-quimioterapia-radioterapia-hormonioterapia-fisioterapia; o polinô-
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mio caixa torácica–músculos peitorais–lóbulos–mamilo–aréola–ductos–tecido adiposo–pele;  

o polinômio tratamento-convalescença-restabelecimento-acompanhamento-alta; o polinômio 

profilaxia somática–profilaxia energossomática–profilaxia psicossomática–profilaxia mentalso-

mática–profilaxia consciencial–profilaxia evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo recidiva / remissão; o antagonismo saúde / doença; 

o antagonismo intoxicação / desintoxicação; o antagonismo prevenção / terapêutica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não poder mudar o fato de haver tido câncer 

de mama, mas poder reciclar a própria vida; o paradoxo de o exercício físico moderado contri-

buir para a superação da fadiga física decorrente do tratamento; o paradoxo de a profilaxia, 

apesar de mais barata, ser menos priorizada; o paradoxo de o tratamento ser a profilaxia da pio-

ra; o paradoxo de a enfermidade poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pes-

soa desorganizada; o paradoxo de a luta contra a doença ser capaz de favorecer a pacificação 

íntima. 

Politicologia: a política nacional da Saúde da Mulher. 

Legislogia: a Lei N. 11.664, de 29 de abril de 2008, deliberando sobre a obrigatoriedade 

da realização de exame mamográfico em todas as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, pela re-

de de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS); a Lei N.
 
9.797, de 6 de maio de 

1999, dispondo sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de uni-

dades componentes do SUS, nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer; as leis 

dos Direitos do Paciente com Câncer. 

Filiologia: a cancerofilia; a nosofilia; a futurofilia; a energofilia; a tanatofilia; a neofilia; 

a recexofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a cancerofobia; a nosofobia; a fotofobia; a futurofobia; a neofobia; a tanato-

fobia; a recexofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Angelina Jolie; a síndrome da autovitimização; a síndro-

me da insegurança; a síndrome da banalização do autodiagnóstico. 

Maniologia: a nosomania. 

Mitologia: o mito das amazonas; os mitos sobre o câncer de mama; o mito de o câncer 

ser doença dos fortes, porque os fracos morrem antes. 

Holotecologia: a somatoteca; a profilaxioteca; a terapeuticoteca; a consciencioterapeuti-

coteca; a medicinoteca; a nosoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Patologia; a Mastologia; a Cancerologia; a Oncologia; a Psico-

oncologia; a Geneticologia; a Ginossomatologia; a Preventologia; a Terapeuticologia; a Histolo-

gia; a Imunologia; a Parageneticologia; a Parapatologia; a Paraterapeuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa negligente quanto ao soma; a consréu ressomada; a conscin lúci-

da; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa 

imunodeficiente; a conscin-cobaia; o grupo de risco; a parentela. 

 

Masculinologia: o carcinomatoso; o enfermo; o doente passivo; o doente terminal; o do-

ente pró-ativo; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertulia-

no; o tenepessista; o tocador de obras; o homem de ação; o workaholic; o amigo; o vizinho; o clí-

nico geral; o ginecologista; o mastologista; o oncologista; o quimioterapeuta; o radioterapeuta; 

o radiologista; o mamografista; o enfermeiro; o técnico em enfermagem; o assistente de en-

fermagem; o recepcionista da Oncologia; o filósofo e médico grego Hipócrates de Cós (460– 

–370 a.e.c.), criador do termo carcinoma; o médico oncologista William Stewart Halsted (1852– 

–1922), introdutor da mastectomia radical clássica (1894); o médico oncologista Umberto Vero-

nesi (1925–), precursor do tratamento conservador da mama (1981); o médico oncologista Dennis 

Joseph Slamon (1948–), principal responsável pelas pesquisas clínicas e laboratoriais da droga 

Trastuzumabe. 
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Femininologia: a carcinomatosa; a enferma; a doente passiva; a doente terminal; a doen-

te pró-ativa; a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana; 

a tenepessista; a tocadora de obras; a mulher de ação; a workaholic; a amiga; a vizinha; a clínica 

geral; a ginecologista; a mastologista; a oncologista; a quimioterapeuta; a radioterapeuta; a radio-

logista; a mamografista; a enfermeira; a técnica em enfermagem; a assistente de enfermagem; 

a recepcionista da Oncologia; a atriz Angelina Jolie (1975–); a modelo e escritora catarinense Fla-

via Flores (1977–), autora do livro Quimioterapia e Beleza. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens ho-

meostaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoperqui-

sitor; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: câncer de mama inicial = o tumor ainda no começo; câncer de mama me-

tastático = o tumor migrado para outros órgãos e sistemas distantes do local de origem. 

 

Culturologia: a cultura da prevenção; a cultura da manutenção da saúde; a insubordi-

nação à cultura da autovitimização; a cultura da consciencioterapia; a cultura da autocura. 

 

Estatística. Conforme as informações divulgadas pelo INCA (Ano base: 2014), o câncer 

de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. 

Brasil. De acordo com a mesma fonte, no Brasil, cerca de 11 mil mulheres morrem anu-

almente de câncer de mama, representando 2,5% das mortes femininas no país (Ano base: 2011). 

Óbitos. Só em 2011 foram registrados 13.345 óbitos, sendo 120 homens e 13.225 mu-

lheres, aumentando consideravelmente a estimativa em 2014 para 57.120 novos casos. 

Mortalidade. Este elevado número de mortes é atribuído ao diagnóstico tardio, onde 

44% dos casos são detectados em estágio avançado, dificultando o tratamento, dos quais aproxi-

madamente 42% das mulheres não sobrevivem. 

Prevenção. O caminho para reduzir a incidência do câncer de mama é a prevenção, po-

rém para isso é necessário estar consciente dos diversos fatores causadores da doença e procurar 

evitá-los. 

Profilaxia. Eis, na ordem alfabética, 10 medidas profiláticas, as quais contribuem para 

diminuir a ocorrência de câncer de mama: 

01.  Acompanhamento. Mantenha rigoroso acompanhamento médico, em caso de tera-

pia de reposição hormonal, quando indicada na pós-menopausa. 

02.  Álcool. Evite bebidas alcoólicas. 

03.  Alimentação. Preze pela alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras. 

04.  Autexame. Faça o autexame mensal, com apalpação da mama e regiões axilares. 

05.  Corpo. Conheça o próprio soma. 

06.  Exames. Faça exames clínicos preventivos periódicos, mamografia e / ou outro, re-

comendado pelo profissional da Saúde. 

07.  Exercícios. Pratique atividades físicas regularmente. 

08.  Informação. Acesse informações com base científica e de fácil compreensão, sobre 

o assunto. 

09.  Peso. Controle o peso corporal mantendo-o condizente com o somatótipo pessoal. 

10.  Sinais. Esteja alerta para qualquer alteração e procure orientação médica. 

 

Direito. Quando houver alterações suspeitas faça valer o direito, outorgado por lei, de re-

ceber diagnóstico no prazo máximo de 60 dias. 
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Sintomática. A sintomática da neoplasia maligna é muito variada e se relaciona com  

o tumor primário e as complicações locais e distantes. Localmente, os sintomas e sinais são simi-

lares aos das patologias próprias do órgão ou do sistema acometido. 

Sinais. Nos primeiros estágios, o câncer de mama geralmente é assintomático, mas con-

forme o tumor se desenvolve, podem-se notar os seguintes sinais, listados na ordem alfabética: 

1.  Aréola: descamação ao redor da aréola. 

2.  Fibrosidade: contextura fibrosa localizada, diferente dos demais tecidos. 

3.  Inchaço: persistente. 

4.  Mamilo: inversão ou afundamento. 

5.  Nódulo: caroço palpável, no seio ou na axila, acompanhado ou não de dor mamária. 

6.  Pele: com aspecto de casca de laranja; enrugada; descamativa ao redor do mamilo; 

com pequenas feridas. 

7.  Secreção: no mamilo, transparente ou sanguinolenta. 

8.  Tamanho: mudança no tamanho ou formato; qualquer protuberância, abaulamento 

ou rebaixamento (retração). 

9.  Vermelhidão: ou ardor na mama. 

 

Terapeuticologia. Eis, elencadas na ordem funcional, 4 tipos de terapias, ministradas 

dependendo do tipo e estadiamento do tumor: 

 

A.  Cirurgia: objetiva a remoção cirúrgica do tumor. 

 

B.  Quimioterapia: neoadjuvante ou adjuvante, as quais podem ser usadas em diversas 

situações, variando conforme a estratégia do tratamento, cujos principais objetivos são o curativo 

e o paliativo: 

1.  Curativo: visa erradicar completamente o tumor nos casos onde isso seja possivel. 

2.  Paliativo: frente à impossibildade de cura, é indicada para melhorar a qualidade e au-

mentar a expectativa de vida do paciente. 

 

C.  Radioterapia: utiliza radiações ionizantes cujas doses e o tempo de aplicação, calcu-

lados de acordo com o tipo e tamanho do tumor, sejam suficientes para destruir as células doentes 

e preservar as sadias. Juntamente com a cirugia e quimioterapia compõe o tripé do tratamento on-

cológico. 

D.  Hormonioterapia: terapia hormonal usada para bloquear a produção natural de es-

trogênio a fim de inibir o crescimento do câncer. 

 

Reconstrução. A reconstrução da mama é importante na recuperação, sendo parte efeti-

va do tratamento. Além de fazer bem à saúde mental, atua na melhoria da qualidade de vida das 

mulheres mastectomizadas, tendo o poder de favorecer as perspectivas do período pós-operatório, 

alterar positivamente o humor, mudar o foco da doença e, com isso, ajudar a paciente a superá-la. 

 

Consciencioterapia. Considerando os múltiplos veículos de manifestação da consciên-

cia, concomitantemente ao tratamento clínico, prioritário, específico e indispensável, dado pela 

Medicina a essa patologia, a conscin interessada no processo de autocura, mais profunda e ho-

lossomaticamente abrangente, poderá dispor de atendimento consciencioterápico, ministrado pela 

equipe técnica de consciencioterapeutas da OIC. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o câncer de mama, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abordagem  da  oportunidade:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Doença  psicossomática:  Parapsicopatologia;  Nosográfico. 

09.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

12.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  de  mais  1  ano  de  vida  intrafísica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Teleobiotipologia:  Ressomatologia;  Neutro. 

 

O  CÂNCER  DE  MAMA  TEM  CURA  QUANDO  DESCOBERTO  

PRECOCEMENTE  E  TRATADO  ADEQUADAMENTE.  QUAL-
QUER  ALTERAÇÃO  NO  SEIO  OU  ADJACÊNCIAS  ALERTA  

PARA  A  NECESSIDADE  DE  SE  BUSCAR  AJUDA  MÉDICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de fazer exames preventivos? Com 

qual regularidade? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Uma Chance para Viver. Título original: Living Proof. País: EUA. Data: 2008. Duração: 125 min.; 

Gênero: Biografia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Dan Ireland. Elenco: Harry Con- 

nick Jr.; Amanda Bynes; Angie Harmon; Swoosie Kurtz; Bernadette Peters; Jennifer Coolidg; Paula Cale; Tammy Blan-

chard; Bruce McKinnon; & Regina King. Roteiro: Vivienne Radkoff; & Robert Bazell; com base em fatos reais, relatados 
no livro ―Her-2‖. Distribuidora: Sony Pictures. Sinopse: O filme nos mostra a difícil luta do Dr. Dennis Slamon (Harry 

Connick Jr.) trabalhando incansavelmente para desenvolver a droga experimental, chamada Herceptin® (Trastuzumabe), 
promissora no tratamento do câncer de mama. Quando o financiamento do projeto é cortado, os filantropos Lilly Tarti-

koff, esposa do presidente da rede de TV NBC e Ron Perelman, presidente da Revlon, custeiam a pesquisa. Com a ajuda 

dos novos financiadores, Slamon continua a aperfeiçoar o tratamento, mas apesar da nova droga ter a habilidade de garan-
tir a vida, não funciona em todos os tipos de câncer. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  LeShan, Lawrence; Brigando pela Vida: Aspectos Emocionais do Câncer (You can Fight for your Life: 
Emotional Factors in the Treatment of Cancer); apres. Edmundo Barbosa; int. Norman Cousins; pref. O. Carl Simonton 

M.D.; revisora Ruth Rejtman; trad. Denise Maria Bolanho; 140 p.; 10 caps.; 6 citações; 2 enus.; 6 estatísticas; 1 questioná-

rio; 6 tabs.; 2 técnicas; 1 teste; 47 refs.; 20,5  x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 1994; páginas 20, 21, 
69, 75, 86, 130, 131 e 133. 

2.  Sabbi, A. Ricardo; Salvando a sua Mama: Informações para as Mulheres; pref. Umberto Veronesi; 144 

p.; 17 caps.; 13 abrevs.; 1citação; 9 enus.; 2 estatísticas; 15 fichários; 30 fotos; 16 ilus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 3 tabs.; 
glos. 93 termos; 35 refs.; 23 x 16 cm; br.; Revinter; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 37, 38, 49 a 51, 53 a 59, 62 a 69, 71, 

75 a 79, 82 a 85, 90 a 103, 106 e 109 a 114. 
3.  Servan-Schreiber, David; Anticâncer: Prevenir e Vencer usando nossas Defesas Naturais (Anticancer: 

Prevenir et Lutter Grace a nos Défens Naurelles); trad. Rejane Janowitzer; 284 p.; 12 caps.; 9 enus.; 9 fichários; 8 fotos; 

39 gráfs.; 170 ilus.; 2 mapas; 27 tabs.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 31, 76, 100, 130 e 207. 
4.  Torres, F. Ruiz; Dicionário de Termos Médicos Inglês-Português (Dicionario de Terminos Medicos – In-

glés-Español); int. W.B. Saunders Company; trad. Cássio Galvão Monteiro; XII + 436 p.; pref.; 151 abrevs; 23 enus.; 

glos. 28.818 termos; 18,5 x 26,5 cm; enc.; Editora Roca; São Paulo, SP; 1987; página 83. 
5.  Victoriano, Rosemere; Pálio Paraterapêutico da Tenepes; Artigo; IX Fórum da Tenepes & VI Encontro 

Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 23-25.12.13; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 17; 

N. 3; Seção:Artigo Original; 1 E-mail; 8 enus.; 4 estudos de casos; 2 notas; 8 refs.; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2013; páginas 357 a 366. 
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6.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; 

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 155, 169, 170, 180, 321 e 340. 
7.  Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 mi-

nifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 141, 142, 

147 e 152. 
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; página 432. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Instituto Nacional de Câncer; Câncer-Tipo-Mama; disponível em: <http://www.inca.gov.br/wps/wcm/ 
connect/tiposdecancer/site/home/mama>; acesso em: 26.11.14. 

2.  Instituto Nacional de Câncer; & Ministério da Saúde; Direitos do Paciente; N. 049; Primeiro Semestre, 

2004; apres. José Gomes Temporão; elaboração Divisão de Comunicação Social; 24 p.; 15 enus.; disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/publicacoes/DireitosPacientesCancer.pdf>; acesso em 04.09.14. 

3.  Instituto Oncoguia; Intituto Oncoguia lança o Programa de Apoio ao Paciente com Câncer; disponível 
em: <www.oncoguia.com.br>; acesso em: 16.07.14. 

4.  Zaccaro, Nathalia; “Me sinto a Barbie Careca”, diz Flávia Flores; Reportagem; Veja São Paulo; 

26.04.13; Seção: Gente; 3 fotos; disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/materia/flavia-flores-quimioterapia-e-beleza>; 
acesso em: 29.08.14. 

 

R. V. 
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C A N D I D A T U R A    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A candidatura evolutiva é a condição na qual se coloca ou se apresenta  

a consciência lúcida quando alcança algum patamar expressivo na evolução consciencial e aspira, 

agora, ao credenciamento do próximo nível natural, à frente, a ser atingido por meio dos autes-

forços. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra candidatura vem do idioma Francês, candidature, de candidat, 

derivado do idioma Latim, candidatus, ―candidato; quem se propõe e aspira a cargo público; esta-

do do que tem direito à toga branca‖, de candidus, ―branco; alvo; vestido de branco; radiante; se-

reno; puro; feliz; benévolo; bondoso; franco; leal; sincero‖. Surgiu em 1858. O vocábulo evoluti-

vo procede igualmente do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, 

―ação de percorrer, de desenrolar‖. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Pretensão autevolutiva. 2.  Aspiração autevolutiva. 3.  Objetivo aute-

volutivo. 4.  Credenciamento autevolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo candidatura: 

candidata; candidatar; candidato; recandidatado; recandidatar. 

Neologia. As 3 expressões compostas candidatura evolutiva, candidatura evolutiva pre-

tendida e candidatura evolutiva pretensiosa são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Pretensão prematura. 2.  Aspiração extemporânea. 3.  Descredencia-

mento evolutivo. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; a evolutionary 

job application. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade consciencial pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a candidatura evolutiva; o fato de toda consciência ser candidata natural ao 

próximo patamar contíguo da própria evolução; a autoconscientização nascida a partir da identifi-

cação da existência da inteligência evolutiva (IE); a candidatura evolutiva da consciência gerada 

ante os patamares da escala evolutiva das consciências; a busca superlativa do ápice, do topo ou 

do máximo; a força da vontade na realização dos desejos da consciência; os desejos a partir do 

psicossoma (sen) substituídos pelas aspirações libertárias universalistas do mentalsoma (pen); os 

méritos evolutivos de cada consciência; a validação do próprio nível evolutivo firmada por meio 

dos atos pessoais; o reconhecimento pelos compassageiros evolutivos – os pares – da nova condi-

ção evolutiva; os desempenhos evolutivos propiciando a elevação do nível evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a impossibilidade do fingimento do nível evolutivo nas comunexes 

evoluídas; a participação em Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático como ponto de viragem 

evolutivo; a seleção evolutiva dos paracandidatos ao CI; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) como o indicador de mérito; os critérios para aceitabilidade do pré-intermissivista; a auto-

disponibilidade pró-evolutiva; as habilidades paracerebrais; o nível do fôlego reciclador do para-

candidato; a homologação do intermissivista; o pararrecrutamento de minipeças para o Maxime-
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canismo Multidimensional Interassistencial; o apoio onipresente dos amparadores extrafísicos às 

candidaturas evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin pró-evolutiva–consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio da candidatura evolutiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da evolução inarredável; o princípio do acesso universal e irrestrito  

à otimização evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sendo item relevante pró-candida-

tura evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da homopensenidade a 2 da dupla evolutiva; a teoria das interpri-

sões grupocármicas. 

Tecnologia: a autocomprovação da saúde consciencial pela vivência da técnica do arco 

voltaico craniochacral; as técnicas de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Evolu-

ção Consciencial. 

Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta. 

Neossinapsologia: as neossinapses pró-evolutivas prioritárias. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o autocredenciamento ao ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) evoluído da atividade. 

Enumerologia: o ato de abarcar o mundo; o ato de comer com os olhos; o ato de ficar 

com água na boca; o ato de juntar a fome com a vontade de comer; o ato de estar a fim de alcan-

çar; o ato de alimentar o sonho dourado; o ato de ir à lutar. 

Binomiologia: o binômio intelectivo volição-intenção; o binômio candidatura evoluti-

va–amparabilidade. 

Interaciologia: a interação máximo evolutivo–candidatura evolutiva. 

Crescendologia: as candidaturas pretendidas pelas consciências em crescendo natural 

na marcha evolutiva; o crescendo infinito da evolução consciencial; o crescendo paraperceptivo 

heteroparapsiquismo-autoparapsiquismo. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio auto-

disponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio intenção-priorização-verbação-acerto. 

Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo modéstia 

/ pretensão; o antagonismo candidatura evolutiva merecida / candidatura evolutiva pretensiosa. 

Paradoxologia: o paradoxo da melhor escolha evolutiva para si mesmo repercutir na 

melhor escolha para todos; o paradoxo da candidatura evolutiva sem competição. 

Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a de-

mocracia evolutiva oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na Escala Evolutiva das Cons-

ciências. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo; as leis das probabi-

lidades. 

Filiologia: a evoluciofilia; a experimentofilia; a neofilia; a assistenciofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito da evolução espontânea sem esforço. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a proexoteca; a metodoteca; a prioro-

teca; a cognoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Intencionologia; a Au-

topesquisologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência candidata ao Curso Intermissivo; a conscin candidata às práticas da tenepes;  

a conscin candidata à condição de epicon; a conscin candidata à minipeça do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; a conscin candidata à condição de ser desperto; a consciência 

evolutivamente proativa; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o candidato a amparador interconsciencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a candidata a amparadora interconsciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens candidatus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens 

experiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens holomaturolo-

gus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: candidatura evolutiva pretendida = a natural, consensual e teaticamente 

merecida; candidatura evolutiva pretensiosa = a ainda imaginativa, fantasiosa, prematura, extem-

porânea, forçada, megalomaníaca ou doentia. 

 

Culturologia: a Cultura da Evoluciologia; a cultura conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de candidaturas evolutivas, lógicas, razoáveis e racionalmente almejadas pelas 

conscins lúcidas: 

01.  Autodespertologia: a candidatura do ser desperto à condição evolutiva da semi-

consciexialidade. 

02.  Autopensenologia: a candidatura da consciência à condição da vivência teática dos 

cosmopensenes, a partir do carregamento permanente no pen da autopensenidade. 

03.  Autoproexologia: a candidatura da conscin completista à condição da maximoréxis 

ou ao equivalente da maxiproéxis. 

04.  Energossomatologia: a candidatura do praticante, homem ou mulher, da conse-

cução habitual do estado vibracional (EV) à condição do desenvolvimento interassistencial do 

arco voltaico, craniochacral, assistido. 

05.  Evoluciologia: a candidatura da consciência à evolutividade aberta ou à condição de 

manter saldo positivo expressivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 
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06.  Intermissiologia: a candidatura da consciência lúcida, detentora do Curso Intermis-

sivo (CI) pré-ressomático, à condição da viragem evolutiva, pessoal, máxima, atual. 

07.  Macrossomatologia: a candidatura do proexista autoconsciente, homem ou mulher, 

à condição da vivência com macrossoma na próxima vida intrafísica. 

08.  Megagesconologia: a candidatura da autora ou autor da obra libertária, principal-

mente escrita e publicada, à condição de autorrevezador multiexistencial lúcido. 

09.  Ofiexologia: a candidatura da conscin atualmente ofiexista à condição da autodes-

perticidade. 

10.  Parabionicologia: a candidatura do parapercepciologista autocognitivo à condição 

parabiônica do emprego de paramicrochip extrafísico na existência consecutiva. 

11.  Parapedagogiologia: a candidatura do docente itinerante, professor ou professora 

conscienciológico, à condição de epicentro consciencial ou epicon. 

12.  Tenepessologia: a candidatura da consciência tenepessista à condição de ofiexista 

ou detentor de ofiex pessoal, depois de duas décadas de trabalhos interassistenciais diários. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a candidatura evolutiva, 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.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  não  intermissivista:  Interassistenciologia;  Neutro. 

09.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

15.  Pré-intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

EM  TESE,  A  CANDIDATURA  EVOLUTIVA  APARECE  NA-
TURALMENTE  ALCANÇANDO  TODA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  

QUANTO  À  EVOLUÇÃO.  IMPORTA  AVALIAR  AS  POTEN-
CIALIDADES  PESSOAIS  PARA  TAL  PRETENSÃO  NATURAL. 

 

Questionologia. Qual candidatura evolutiva você, leitor ou leitora, almeja para si? Tal 

aspiração é para hoje ou para o futuro? 
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C A N G A    T R I B A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A canga tribal é o trafar – traço-fardo – ou peso carregado pela portadora, 

conscin vulgar, vítima da robotização existencial, componente da massa humana impensante, la-

vada cerebralmente e apedeuta quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra canga é de origem controversa. Para Antenor Nascentes (1886– 

–1972) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) procede provavelmente do idioma Céltico, 

cambica, ―madeira curva‖, ou do idioma Chinês, kang-kia, ―trazer a canga; instrumento de suplí-

cio‖. Segundo Nei Braz Lopes (1942–) deriva do idioma Quicongo, kanga, ―amarrar; prender; 

capturar; apertar‖, de nkanga, ―ação de ligar‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo tribo pro-

vém do idioma Latim, tribus, ―tribo; divisão do povo romano‖. Surgiu também no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Canga mística. 02.  Canga religiosa. 03.  Fé religiosa. 04.  Megai-

diotismo cultural. 05.  Tabu religioso. 06.  Dogma religioso. 07.  Superstição religiosa. 08.  Cren-

ça tribal. 09.  Grilhão tribal. 10.  Lavagem subcerebral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo canga: can-

gaceirada; cangaceirismo; cangaceiro; cangaço; cangalha; cangalhada; cangalhão; cangalhei-

ra; cangalheiro; cangalheta; cangalho; cangar; cangarilhada; cangoncha; cangoncheiro; can-

gote; cangotear; cangueira; cangueiro; canguenho; canguira; descangar; desencangar; desen-

cangação; encangada; encangado; encangar; escangalhada; escangalhado; escangalhar; escan-

galho. 

Neologia. As 3 expressões compostas canga tribal, canga tribal amadora e canga tribal 

profissional são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Princípio da descrença. 2.  Autodiscernimento. 3.  Autorraciocínio. 

4.  Autexperiência. 5.  Autolucidez. 6.  Autologicidade. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; as estratégias mantenedoras do status 

quo; o weak profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do misticismo; os monopensenes; a monopenseni-

dade; os subpensenes; a subpensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os grupopensenes; 

a grupopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os escleropensenes; a escleropen-

senidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; 

os oniropensenes; a oniropensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; a pressão holopen-

sênica opressora; a autopensenização padronizada. 

 

Fatologia: a canga tribal; as cangas conscienciais das crendices; a canga de manipula-

dores de consciências; a canga psicológica; as cangas emocionais; as cangas patológicas; as fic-

ções tribais; os costumes tribais; as repressões religiosas; a subordinação amaurótica; a sujeição 

interpessoal; o vampirismo interconsciencial; a genuflexão; as idolatrias; os flagícios; a autofossi-

lização; a pessoa encoleirada; as gurulatrias; as catequeses; as doutrinações; a inculcações; as 

crendices; as beatices; os guizos sob o queixo do fiel; as gangues de guias amauróticos; os asse-

diadores religiosos na condição de agentes históricos de decadência, atraso e incultura; a política 

religiosa; o jugo sobre os fiéis; a opressão religiosa; a inquisição da Igreja Católica Apostólica 

Romana (ICAR); as cruzadas; o Index Librorum Prohibitorum; as excomunhões; as distorções do 

raciocínio; os máximos da ignorância humana estruturando a Teologia, as adorações, as crendices 
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e as ficções religiosas; a histeria religiosa; os desvarios religiosos; as coleiras sociais do ego; as 

patetices das culturas inúteis; as muletas rituais anticiência; as seitas e os facciosismos; as tatua-

gens tribais; o sono dogmático; o fato de não existir religião sem éthos sectário; as taras hereditá-

rias culturais assentadas na educação doméstica e na Mesologia; os bilhões de fanáticos religiosos 

na Terra mais perigosos se comparados aos artefatos nucleares; a falta de desconfiômetro; a au-

sência da logicidade cosmoética; o modo da vida tribal; o senso de pertencimento; os vínculos 

identitários; os padrões interativos próprios; as atitudes desejadas e esperadas; os signos próprios; 

as linguagens específicas; as vestimentas uniformizadoras; os gostos generalizados; os comporta-

mentos condicionados; os costumes ritualizados; as mundividências homogeneizadas; o autencai-

xe em papéis sociais pré-programados; a diluição da autopersonalidade na identidade grupal;  

a autossubjugação interconsciencial; os mecanismos grupais de controle; as normalizações; as 

restrições; as proibições; as censuras; as repressões; as punições; os guetos de inspiração baratros-

férica; a canga subcerebral; a canga étnica; a canga familiar; a canga ideológica; o rompimento 

das cadeias e cangas; o ato de não se improvisar a cura da canga tribal; a carência da Reeducacio-

logia prioritária. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a heterassedialidade obscurantista; os bagulhos 

energéticos pessoais; a influência nefasta dos guias amauróticos; a Baratrosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia:  o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da autossuperação evo-

lutiva. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; a técnica da reci-

clagem existencial. 

Voluntariologia: a diferença entre voluntário e numerário (Opus Dei). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradi-

reitologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos improdutivos das ectopias afetivas. 

Ciclologia: o ciclo da filiação tribal aceitação-iniciação-assimilação-transgressão-mar-

ginalização; o ciclo de desperdícios das autopotencialidades da conscin. 

Enumerologia: a pessoa fiel encangada; o religioso encangador; as cangas religiosas da 

ICAR; a cangalha dos dogmatismos; os cangaceiros ou matadores da inquisição católica incine-

radores de gente durante séculos; a cangoncha ou imagem tosca de santo entalhada em madeira;  

o cangalheiro ou portador do andor carregando a cangoncha durante a procissão. 

Binomiologia: o binômio (dupla) sedutor-seduzido; o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação regulação-homogeneização; a interação patológica crença- 

-crédulo; a interação beatice-servilismo; a interação medo-subserviência; a interação apedeutis-

mo-credulidade; a interação carências emocionais–dependências interconscienciais. 

Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex. 

Trinomiologia: as pseudovantagens do trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio lava-

gens subcerebrais–lavagens cerebrais–lavagens paracerebrais; o trinômio crendices-delírios- 

-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio patológico pessoa santa–objeto santo–livro santo–lugar 

santo. 

Antagonismologia: o antagonismo teleguiamento autocrítico / canga religiosa; o anta-

gonismo autocrítica / lavagem subcerebral; o antagonismo mão na mão / canga no pescoço. 

Paradoxologia: o paradoxo aparência moderníssima–essência conservadoríssima. 
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Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a clerocracia; a idolocracia; a gurucracia; 

a asnocracia; a cleptocracia. 

Legislogia: as leis do contágio psicológico; a lei do menor esforço da Marasmologia. 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a criticofobia; a existência sob o jugo do medo 

da exclusão. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Swedenborg; a sín-

drome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a idolomania; a religiomania; a teomania; a hagiomania; a soteriomania. 

Mitologia: os mitos tribais; o mito da unanimidade; os incautos intoxicados pelos mitos 

religiosos. 

Holotecologia: a convivioteca; a analiticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Enganologia; a Mesmexologia; a Consciencio-

metrologia; a Criteriologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; 

a Ortopensenologia; a Verbaciologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência emocionalmente vulnerável; a consciência 

acrítica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acovardado evolutivo; o religioso dogmático. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acovardada evolutiva; a religiosa dogmática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens jugotribalis; o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo 

sapiens inorganisatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens 

ilogicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens retardatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: canga tribal amadora = a do fiel religioso; canga tribal profissional 

= a do sacerdote ou profissional religioso. 

 

Culturologia: a cultura tribal; a cultura religiosa; a cultura da beatice; os idiotismos 

teoculturais; a cultura patológica da autovitimização beatífica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a canga tribal, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Andaime  consciencial:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

02.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Corrente  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

09.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 
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AS  CANGAS  TRIBAIS  SURGEM,  NO  TERCEIRO MILÊNIO,  
COMO  ASSUNTO  DOS  MAIS  EXPLOSIVOS  PARA  TODA 

A  HUMANIDADE,  SENDO  CAPAZ  DE  SUSTENTAR  GUER-
RAS  RELIGIOSAS  POR  SÉCULOS  E  SÉCULOS  À  FRENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem alguma ideia renovadora para a diminuição 

das cangas tribais na Terra? Você trabalha pela Reeducaciologia Geral? 
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C A N I S    L U P U S  
( C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Canis lupus é a espécie politípica de animal mamífero, carnívoro, da fa-

mília dos canídeos, originado há 1 milhão de anos na região da Eurásia, e cuja coevolução com o 

Homo sapiens tem produzido implicações práticas de convívio de ordem sociológica, antropoló-

gica, biológica, mitológica, psicológica, etológica e econômica, no cotidiano da vida humana até 

hoje. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A designação científica no idioma Latim, Canis lupus, é constituída pelos 

termos canis, ―cachorro; cachorra‖, e lupus, ―lobo; loba‖. 

Sinonimologia: 01.  Lobo. 02.  Lobo italiano. 03.  Lobo ibérico. 04.  Cão-lobo. 05.  Ca-

chorro; cão; mastim. 06.  Dingo. 07.  Rafeiro; SRD (sem raça definida); vira-lata. 08.  Mascote. 

09.  Guardião. 10.  Subumano amigo. 

Neologia. As 3 expressões compostas Canis lupus natural, Canis lupus antropogênico  

e Canis lupus híbrido são neologismos técnicos da Cinologia. 

Antonimologia: 01.  Coiote. 02.  Chacal. 03.  Cachorro africano. 04.  Cachorro-do-mato. 

05.  Lobo-guará. 06.  Raposa; zorro. 07.  Hiena. 08.  Wolverine. 09.  Lobo da Tasmânia. 10.  Ho-

mem-lobo. 

Estrangeirismologia: o global wolf; o wild dog; o hunting dog; o pet membro da famí-

lia; o perrito; o domestic breeding; o in bocca al lupo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações etológicas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sobre o tema: – Cão: lobo infante. 

Coloquiologia. Eis 10 expressões populares referentes ao tema: quem tem medo do lobo 

mau? O mau dito sobre o lobo em pele de ovelha; o estigma do lobo bom é lobo morto; comer 

feito lobo; estar entre o lobo e o cão; cão que ladra, não morde; quem não tem cão, caça com 

gato; cão chupando manga; fome de cachorro louco; briga de cachorro grande. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da zooconvivialidade sadia; o holopensene de res-

peito e preservação da Natureza; os zoopensenes; a zoopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pensenes instintivos; a pensenidade instintiva; o ho-

lopensene da matilha; a predisposição autopensênica à interação humano-subumano. 

 

Fatologia: o Canis lupus, a espécie animal de maior convivência evolutiva com o ser hu-

mano; os 40 mil anos de convivência direta homem-lobo; os 14 mil anos de domesticação mútua; 

as assimilações etológicas recíprocas entre o animal e o humano; as similaridades etossomáticas; 

as divisões de trabalho coletivo na caçada; o simbolismo do selvagem atribuído ao lobo; a comu-

nicação não verbal; o frenesi uivante; as sinalizações da intercomunicação no cotidiano; a sedu-

ção canina; a simpatia canina; a escravidão canina; a dissimulação canina; a manipulação 

canina; a agressividade canina; a submissão canina; a voracidade canina; a ânsia de ―mostrar 

serviço‖ (relação hierarquia-liderança); o entusiasmo canino pela liberdade; a alegria de viver ex-

pressa da ponta do nariz à ponta do rabo; o bipedalismo saltitante; a disposição continuada para as 

longas caminhadas; o sinal de contentamento pela coleira à hora do passeio; o sinal de esquiva da 

coleira à hora do banho; a troca intencional do osso pela coleira; a coleira antipulga e antissalutar; 

a depressão e a ira ante a prisão; a briga pelo prato de comida; o hábito de guardar comida;  

a wolfberrie (Lycium barbarum); a frieza humana ante o ataque canino iminente; a impostação de 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

5299 

voz no controle da interação animal-humano; o uso da voz mansa na devolutiva da manipulação 

afetiva de origem canina; os estigmas bíblicos de lobos e cães; o desencadeamento dos 

comportamentos paternalistas e maternalistas em humanos; o ajustamento dos canídeos à vida 

urbana; o mercado explicitamente anticosmoético de cobaias; os conflitos da antropomorfização 

canina; as coleiras do ego resultantes das irracionalidades da zoomorfização humana; a iguaria 

desigual da carne canina; a relação de compensação puramente psicossomática entre o humano 

e o animal; o mascaramento da ameaça de extinção típico das espécies politípicas; a ONG Vida 

Animal, com sede em Foz do Iguaçu (Ano-base: 2011); a responsabilidade humana pelo direito 

de liberdade dos animais; o respeito interespécies mutuamente conquistado; a liderança 

conquistada pelo responsável do animal; o cachorro líder da residência humana; as necessidades 

gregárias mútuas; a relação harmônica consciente de aprendizagem mútua, a partir do conhe-

cimento evolutivo do ser humano; o Cynodont – ancestral comum a todos os mamíferos. 

 

Parafatologia: a zooenergia; o acoplamento energético com o animal; as assins zoogêni-

cas compartilhadas; o reencontro com o amigão do passado; a semipossessão do projetor no cão 

doméstico; a licantropia; as evidências de clarividência do animal; as aparições intervivos dos 

animais; as projeções do psicossoma canino; os distúrbios súbitos da conduta do animal indicador 

de semipossessão patológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do faro refinado com a curiosidade aguçada; o siner-

gismo do humano-cuidador com o cão-seguidor; o sinergismo seleção natural−seleção artificial. 

Principiologia: o princípio da afetividade incondicional; o princípio da coevolução. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC) incluindo o trato com os subumanos. 

Teoriologia: as teorias do condicionamento clássico e operante. 

Tecnologia: as técnicas instintivas de manipulação afetiva; as técnicas de manipulação 

comportamental; as técnicas de conviver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado nas ONGs conservacionistas; o voluntariado nas ONGs 

protecionistas. 

Laboratoriologia: o Laboratório doméstico da zooconvivialidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cinologia. 

Efeitologia: o efeito etológico da moldagem mútua de comportamentos entre o animal  

e o responsável; o efeito ambíguo dos canis; os efeitos econômicos do consumismo nos pet shops; 

os efeitos psicossociais do submundo canino; os efeitos do egoísmo humano degradando a espé-

cie biológica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo animal; o ciclo evolutivo hominal. 

Enumerologia: o animal agressivo; o animal companheiro; o animal consecutivo; o ani-

mal educado; o animal errático; o animal objeto; o animal passivo; o animal terapeuta. 

Binomiologia: o binômio submissão-liderança; o bin mio cuidador responsável−cuida-

dor permissivo; o binômio elogio-sedução; o binômio zoomorfização humana–antropomorfiza-

ção canina; o binômio força-agilidade; o binômio linguagem-sociabilidade; o binômio estigmati-

zação religiosa–ódio humano. 

Crescendologia: o crescendo afetividade-confiança. 

Trinomiologia: o trinômio atenção-companheirismo-cumplicidade; o trinômio observa-

ção-interpretação-interação; o trinômio alimento-abrigo-afeto; o trinômio competição-coevolu-

ção-cooperação; o trinômio ganido-rosnado-uivo; o trinômio plasticidade-adaptabilidade-convi-

vialidade; o trinômio apelo-zelo-chamego. 

Polinomiologia: o polinômio patológico cativeiro-ansiedade-agitação-euforia. 

Antagonismologia: o antagonismo responsável impositor / animal doador; o antagonis-

mo comportamento agressivo / comportamento sedutor; o antagonismo bicho de pelúcia / animal 

de estimação; o antagonismo seleção natural livre / seleção artificial egoística; o antagonismo 
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comportamento agonístico / comportamento submisso; o antagonismo expor os dentes / esconder 

o rabo entre as pernas. 

Paradoxologia: o paradoxo do cuidador dominado pelo cão dominador; o paradoxo do 

responsável humano, carente afetivo, necessitando da assistência emocional do dependente subu-

mano; o paradoxo da lacuna de personalidade do ser humano preenchida com o trafor do ani-

mal; o paradoxo da coleira representar momentos de liberdade; o paradoxo dos cães do Vati-

cano. 

Politicologia: a cerberocracia; a democracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;  

a autocracia dos cativeiros; a asnocracia; a conscienciocracia. 

Lelislogia: a lei dos crimes ambientais; as leis de proteção aos animais; as leis da Bioé-

tica. 

Filiologia: a zoofilia; a cinofilia; a biofilia; a antropofilia. 

Fobiologia: a cinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de caçar animais. 

Mitologia: o mito do lobisomem; o mito grego do cão Cérbero; o mito grego de Órion  

e do Canis Major; o mito nórdico do Fenrir; o mito de Rômulo e Remo, amamentados pela loba 

Capitolina; os mitos dos lobos vilões nos contos infantis. 

Holotecologia: a zooteca; a cinoteca; a bioteca; a ecoteca; a convivioteca; a psicosso-

matoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Cinologia; a Zoologia; a Etologia; a Ecologia; a Conviviologia;  

a Evoluciologia; a Antropologia; a Psicossomatologia; a Sociologia; a Mitologia; a Intrafisicolo-

gia; a Interconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o Canis lupus; o subumano amigão; o subumano-terapeuta; a consciênçu-

la; a isca inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser des-

perto. 

 

Masculinologia: o cinólogo; o adestrador; o cuidador; o taxidermista; o etólogo; o zoó-

logo; o evoluciólogo; o sistemata; o taxonomista; o voluntário; o médico veterinário; o zootecnis-

ta; o canicultor; o zoopsicólogo; o menino-lobo; o licantropo. 

 

Femininologia: a cinóloga; a adestradora; a cuidadora; a taxidermista; a etóloga; a zoó-

loga; a evolucióloga; a sistemata; a taxonomista; a voluntária; a médica veterinária; a zootecnista; 

a canicultora; a zoopsicóloga; a menina-lobo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens zo-

ophilicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Ho-

mo sapiens gregarius; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens affectuosus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: Canis lupus natural = as subespécies lupinas evoluídas nos ambientes 

naturais; Canis lupus antropogênico = as raças de cães domésticos desenvolvidas pela manipula-

ção humana; Canis lupus híbrido = os cães-lobos derivados da mistura entre os tipos anteriores. 

 

Culturologia: a cultura da vivência harmônica no mundo natural; a cultura da conser-

vação ecológica das espécies. 
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Taxologia. Além da adaptabilidade à convivência humana e aos ambientes antropizados, 

o Canis lupus é exemplo de plasticidade evolutiva, ajustando a morfofisiologia e se disseminando 

pelos mais diversos refúgios da vida animal na Terra. Eis a tabela mostrando 25 variações da es-

pécie lupina, enumeradas em ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Subespécies  Lupinas  /  Nomes  Comuns  /  Hábitats 

 

N
os

 Subespécie Lupina Nome Popular Área Geográfica 

01. Canis lupus albus Lobo da Tundra 
Tundras e florestas da Europa 

e Ásia 

02. Canis lupus arabs Lobo árabe 

Desertos do Oriente 

Médiohttp://en.wikipedia.org/

wiki/Sinai_Peninsula 

03. Canis lupus arctos Lobo do Ártico 
Regiões Árticas do Canadá, 

Alasca e Groelândia 

04. Canis lupus baileyi Lobo do México 
Região do México ao Sudeste 

dos EUA 

05. Canis lupus campestris Lobo das Estepes 
Região da Ucrânia, Cáucaso  

e Casaquistão 

06. Canis lupus chanco Lobo tibetano 
Ásia Central a regiões do 

Himalaia e Península Coreana 

07. Canis lupus communis Lobo russo Rússia e Sibéria 

08. Canis lupus crassodon Lobo da Ilha de Vancouver 
Ilha de Vancouver e Colúmbia 

Britânica, Canadá 

09. Canis lupus dingo Dingo 
Oceania, Sudeste Asiático  

e Nova Guiné 

10. Canis lupus familiaris Cão doméstico Cosmopolita, ubíqua 

11. Canis lupus hudsonicus Lobo da Baía de Hudson 
Região de Manitoba e Noro-

este da América do Norte 

12. Canis lupus irremotus  Lobo das Montanhas Rocky Norte das Montanhas Rocky 

13. Canis lupus italicus Lobo italiano  Península da Itália 

14. Canis lupus labradorius Lobo do Labrador 
Região do Labrador e Quebec, 

Canadá 

15. Canis lupus ligoni 
Lobo do Arquipélago Ale-

xander 

Arquipélago Alexander, 

Alasca, EUA 

16. Canis lupus lupus Lobo cinza Europa e Ásia 

17. Canis lupus lycaon Lobo do leste SE do Canadá e NE dos EUA 

18. Canis lupus manningi Lobo da Ilha Baffin 
Ilhas Baffin, extremo Norte do 

Canadá 

19. Canis lupus nubilus Lobo búfalo Região central e NO dos EUA 

20. Canis lupus occidentalis Lobo do Vale Mackenzie Oeste do Canadá 

21. Canis lupus orion Lobo da Groelândia Groelândia, Dinamarca 

22. Canis lupus pallipes Lobo indiano 
Oeste da Índia e parte do 

Oriente Médio 

23. 
Canis lupus 

pambasileus 
Lobo de Yukon 

Alasca, EUA e região do 

Yukon, Canadá 

24. Canis lupus rufus Lobo vermelho Leste da Carolina do Norte, EUA 
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N
os

 Subespécie Lupina Nome Popular Área Geográfica 

25. Canis lupus tundrarum Lobo das Tundras do Alasca Alasca, EUA 

 

Extinção. Estão extintas 13 subespécies de lobos pelas ações humanas até o momento 

(Ano-base: 2011), sendo os lugares campeões de extinção: EUA (6), Canadá (4), Japão (2) e Árti-

co (1). 

 

Similaridade. A divergência evolutiva do Canis lupus para o Canis lupus familiaris, de-

monstra claramente as diferenças gritantes entre as taxas de evolução genética (< 2%) e a evolu-

ção morfo-etológica exemplificada pelas centenas de raças do cão-doméstico. Este fato evidencia 

a superioridade da evolução comportamental em relação à evolução genética. 

Doméstico. O Canis lupus familiaris, cão-doméstico, representa a subespécie melhor 

adaptada e mais disseminada na Sociedade Humana. A diferenciação genética para o ancestral di-

reto, Canis lupus lupus, não chega a 2%. 

 

Tabelogia. Eis, em ordem alfabética, a tabela contendo 10 confrontos entre manifesta-

ções comportamentais ou condições, sadias e patológicas, derivadas do convívio humano–subu-

mano presentes na vida social humana: 

 

Tabela  –  Cotejo  entre  manifestações  comuns  do  Canis  lupus  familiaris 

 

N
os

 Sadias Patológicas 

01. Cão amoroso Cão assediado 

02. Cão confiável Cão traiçoeiro 

03. Cão destemido Cão mofino 

04. Cão dócil Cão-caçador 

05. Cão familiar Cão abandonado 

06. Cão guardião Cão ladrão 

07. Cão-guia Cão subjugado 

08. Cão investigador Cão-cobaia 

09. Cão-terapeuta Cão-réu 

10. Cão vacinado Cão parasitado 

 

Categoriologia. A continuidade da convivência entre o humano e o animal resulta na as-

similação mútua comportamental. Sob a ótica da Etologia, eis, na ordem alfabética, 3 categorias  

de comportamentos compartilhados entre cães e humanos, ilustrando o aprofundamento da rela-

ção coevolutiva entre as duas espécies: 

1.  Interatividade: respostas seletivas pelo reconhecimento da intenção do outro; inicia-

tiva de comunicação pelo contato visual; compreensão e direcionamento de ações pelos gestos; 

interpretação e aprendizagem dedutiva por meio de lexigramas. 

2.  Sincronização: sincronização emocional a partir dos sinais intercomunicativos; sin-

cronização das atitudes ou ações; aprendizagem social tais como brincadeiras, cortejo, posiciona-

mentos; a obediência às regras sociais firmadas a partir de repressões e repreensões; comporta-

mento cooperativo rumo ao objetivo comum; receptividade pedagógica, para aprender observan-

do; imitação seletiva, conforme os interesses. 
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3.  Sociabilidade: interações amistosas; busca de igualdade de direitos; redução da agres-

sividade dentro do grupo de convívio. 

 

Contrapontologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

contrapontos a serem considerados na compreensão da interação do Canis lupus com a Sociedade 

Humana: 

01.  Antropológico. A coevolução Canis lupus–Homo sapiens imprimindo ajustes e re-

novações na organização social e cultural dos ambientes humanos, em contraposição à pressão de 

extinção antrópica exercida nos hábitats dos lobos. 

02.  Biológico. A manipulação e seleção das raças visando obter comportamentos especí-

ficos, estética e formas esquipáticas para satisfação humana ao preço da antievolução animal, em 

contraposição à disseminação de retrocruzamentos destas raças com ancestrais, diversificando  

e misturando ainda mais a variação da Morfologia e Etologia caninas. 

03.  Econômico. Os investimentos necessários ao acolhimento e convívio sadio com os 

animais, em contraposição à exploração e manipulação do capitalismo sobre as carências afetivas 

e fissuras emocionais humanas pelo marketing animal. 

04.  Etológico. A modelagem mútua de comportamentos antropomorfizados no animal  

e zoomorfizados nos humanos, em contraposição à escassa modelagem evolutiva do Homo sapi-

ens sapiens com o Homo sapiens serenissimus, a favor da serenidade. 

05.  Genético. O abuso da manipulação biológica enfraquecendo a genética canina pelos 

endocruzamentos das raciações, em contraposição às perdas de riqueza gênica pelas extinções das 

subespécies lupinas. 

06.  Mitológico. Os mitos do passado estigmatizadores dos animais, em contraposição 

aos mitos emergentes do presente supervalorizando os animais. 

07.  Parapsicológico. O susto do sensitivo humano ao visualizar o psicossoma do animal 

dessomado, em contraposição ao alarme do cão sensitivo ao perceber a consciex doentia. 

08.  Patológico. A adoração bizarra dos animais nas práticas da bestialidade humana, em 

contraposição à crueldade delinquente do artista Guillermo Vargas Jiménez, o Habacuc (1975–), 

ao levar o cão abandonado Natividad à morte, em exposição de Arte (hedionda), chancelada pela 

Galeria Manágua, durante a Bienarte da Nicarágua, em Outubro de 2007. 

09.  Psicológico. As compensações emocionais mútuas limitadas ao nível do animal-hu-

mano (Mastozoologia), em contraposição à disseminação das carências nas relações humanas. 

10.  Social. Os cães de rua disseminando as zoonoses e viroses, especialmente a partir 

dos lixões, em contraposição aos cães mimados movimentando bilhões de dólares no comércio 

dos pet shops. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Canis lupus, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

03.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

04.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

11.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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12.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Subumano-terapeuta:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  OBSERVAÇÃO,  INDAGAÇÃO  E  CONHECIMENTO  SOBRE  

A  ETOLOGIA  DO  CANIS  LUPUS  AMPLIA  A  COSMOVISÃO  

E  COMPREENSÃO  DA  HISTÓRIA  ADAPTATIVA  DO  ESTILO  

E  MODOS  DE  VIDA  DO  HOMO  SAPIENS  NESTE  PLANETA. 
 

Questionologia. Qual o estilo etológico predominante no histórico de relações vivencia-

das por você com o Canis lupus? Submisso ou dominador? Monopolizador ou educador? Mitoló-

gico ou evoluciológico? Instintivo ou consciente? 

 
Filmografia  Específica: 
 

1.  Lobos. Título Original: Global Wolf. País: EUA. Data: 2007. Duração: 50 min. Gênero: Documentário. 

Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; Português (dublado). Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Elenco: 

Dough Smith; Gesa Kluth; David Jones; Vladimir Bologov. Narração: Matthew Morgan. Editor: Nicole Wiesner. Pro-

dução: Hilmar Rathjen. Companhia: NDR Naturfilm / USA Films. Sinopse: Apresenta 1 dos animais de mais fácil adap-

tação na face da Terra. O lobo é inteligente, habilidoso, poderoso e sociável características facilitadoras da disseminação 
desta espécie pelas mais diversas regiões. É também 1 dos maiores predadores do planeta, porém não tanto quanto o ser 

humano. O documentário apresenta as ações em prol da garantia da sobrevivência do lobo nas mais diversas regiões do 

planeta. 
2.  O Encantador de Cães: Cinofobia, Medo Anormal de Cães. Título Original: Dog Whisperer: Cynopho-

bia, an Abdormal Fear of Dogs. País: USA; Data: 2008. Duração: 47 min. Gênero: Série / Documentário. Idade 

(censura): Livre. Idioma: Português (dublado). Cor: Colorido.. Produção da Série e Direção: Sue Ann Fincke. Elenco: 
Cesar Millan. Produção: Sheila Possner; & Kay Bachman Summer. Roteiro: Jim Milio; & Catherine Stribling. Summer. 

Companhia: Animal Planet. Editor: Vicki Hammel. Sinopse: Esta série mostra os casos de educação canina resolvidos 

por Cesar Millan. O programa trata da reabilitação de cães problemáticos e mostra soluções para os casos apresentados, 

nos quais a maioria passa por mudança na rotina da vida do mascote e de toda a família. 
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C A N S A Ç O  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O cansaço é o estado de fadiga provocado por esforço físico ou mental ou 

por doença. 

Tematologia. Tem central neutro. 

Etimologia. O termo cansaço deriva do idioma Latim, campsare, ―rodear; andar à roda; 

dobrar (algum cabo; alguma ponta no mar)‖, e por extensão, ―fatigar(-se); cessar (de fazer algo)‖. 

Surgiu no Século XIII. A palavra cansaço apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Cansadez. 02.  Canseira. 03.  Exaustão. 04.  Fadiga; fraqueza.  

05.  Prostração.  06.  Ressaca. 07.  Estado de aborrecimento. 08.  Langor.  09.  Tédio. 10.  Satu-

ração. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados vocábulo cansaço: can-

sação; cansacento; cansada; cansadez; cansadinho; cansadíssimo; cansado; cansamento; can-

sar; cansativa; cansativo; cansável; canseira; canseiroso; canso; cansode; descansada; descan-

sadeira; descansadeiro; descansado; descansar; descanso; incansabilidade; incansada; incansa-

do; incansável. 

Neologia. As duas expressões compostas cansaço efêmero e cansaço perduradouro são 

neologismos técnicos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 01.  Anticansaço. 02.  Anticanseira. 03.  Descanso. 04.  Repouso.  

05.  Disposição física. 06.  Disposição intelectual. 07.  Repouso cortical. 08.  Homeostasia somática. 

09.  Memória ativa. 10.  Motivação; vigor. 

Estrangeirismologia: a surmenage; o workaholism; o brain-fag; o spleen; o jet lag. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego diuturno do corpo humano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do cansaço; os ociopensenes; a ociopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o rebaixamento da 

lucidez na autopensenização; a exaurição temporária da autopensenidade. 

 

Fatologia: o cansaço; a subnutrição; a anemia; a desidratação; a hipotensão; o sedenta-

rismo; o esforço excessivo; a fraqueza; a diminuição involuntária das atividades orgânicas; a aten-

ção saltuária inabitual; os sinais visíveis de cansaço; os bocejos; o desvalimento da atenção; a so-

nolência; as olheiras; o falar arrastado; a aparência cansada; o ato de entregar os pontos; a queda 

em qualidade e quantidade do autorrendimento; a cansadez; a canseira; a derreeira; a fadiga física; 

a fatigabilidade; a lassidão; a lassitude; o esgotamento psíquico; a estafa; a saturação; a extenuação; 

a exaustão; a consumição; a ergastenia; o falhismo; a misopsiquia; o tédio; o enfado; a amofina-

ção; as platitudes; a monotonia; as autossaturações multifacetadas; as multichatices do dia a dia;  

o assoberbamento de trabalhos; as horas extras; a vida sem férias justas; o cansaço toxicogênico. 

 

Parafatologia: as ressacas energéticas; o vampirismo bioenergético; a falta do estado vi-

bracional (EV) profilático e revigorante; o sono reparador pós-dessomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autodiscernimento cosmoético–

–autorganização diuturna na ampliação sadia do fôlego evolutivo. 
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Principiologia: o princípio pessoal de respeito aos autolimites; o princípio pessoal da 

ampliação gradativa e sadia dos autolimites. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ajustando a autoprodutividade ao 

próprio fôlego sem ceder ao trinômio desânimo-preguiça-desistência. 

Teoriologia: as teorias científicas sobre o trabalho humano. 

Tecnologia: a técnica da autorrelaxação psicofisiológica; as técnicas pessoais de autor-

revigoramento; a técnica da sesta; a técnica do turno intelectual. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos do uso de estimulantes para driblar o cansaço; os efeitos 

dos excessos somáticos no adoecimento; os efeitos dos desequilíbrios emocionais no alquebra-

mento holossomático. 

Neossinapsologia: o embotamento na formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo vigília-sono; o ciclo trabalho-repouso; a autadequação lúcida do ci-

clo circadiano pessoal. 

Enumerologia: a fadiga muscular; o exaurimento energético; o abatimento emocional;  

a estafa mental; a tensão intrapsíquica; a debilidade orgânica; o envelhecimento físico. 

Binomiologia: o ritmo frenético irrefletido gerando o binômio hábitos impróprios–roti-

nas desgastantes. 

Interaciologia: a interação cansaço físico–cansaço mental; a interação desatenção-des-

concentração. 

Crescendologia: o crescendo cansaços sistemáticos–esmorecimento consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio ânimo-vigor-coragem; o trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono repousan-

te–respiração profunda–estado vibracional. 

Paradoxologia: o paradoxo das férias cansativas. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana. 

Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da fadiga crônica; as síndromes de-

pressivas. 

Holotecologia: a somatoteca; a fisiologicoteca; a pesquisoteca; a discernimentoteca;  

a fenomenoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Energos-

somatologia; a Ergonometria; a Nosologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Experimentologia; 

a Autodesassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin cansada; a pessoa extenuada. 

 

Masculinologia: o estressado; o preocupado; o desenhista Robert Crumb (1943–); o es-

tafado; o esbodegado; o superchato; o aborrecedor; o entediado; o molengão; o caidão; o caidaço; 

o cidadão exaurido; o indivíduo exausto. 

 

Femininologia: a estressada; a preocupada; a estafada; a esbodegada; a superchata;  

a aborrecedora; a entediada; a molengona; a caidona; a caidaça; a cidadã exaurida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens campsator; o Homo sapiens exhaustus; o Homo sapiens 

hypotensus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens fallitus; o Homo sapiens energossomaticus; 

o Homo sapiens experimentatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: cansaço efêmero = a estafa natural derivada de algum trabalho mais de-

morado; cansaço perduradouro = a estafa incomum exigindo a apuração da causa a fim de  

a conscin se prevenir. 

 

Culturologia: a cultura da pressa; a cultura da produtividade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o cansaço, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Hipotensão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  CANSAÇO  FÍSICO  OU  MENTAL,  EM  GE- 
RAL,  EXIGE  SER  PESQUISADA  PARA  SER  APURADO  
SE  O  ESTADO  É  NATURAL  OU  PATOLÓGICO,  CAPAZ  

DE  PARALISAR  AS  ATIVIDADES  NORMAIS  DA  CONSCIN. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é vítima do cansaço? Por qual razão? 
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C A N T I L E N A    AU T A S S E D I A N T E  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A cantilena autassediante é o ato de a consciência desfiar queixas repetidas 

e monótonas, geralmente mantendo a mesma sequência de palavras, qual refrão autovitimizado, 

sem dar-se conta da própria repetição e desconsiderando a indisposição pessoal para superar  

a condição reclamada. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra cantilena provém do idioma Latim, cantilae, ―cantarolar; trau-

tear‖. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição auto vém do idioma Grego, autós, ―eu 

mesmo; por si próprio‖. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma 

Latim, absedius ou obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século 

XIII. Surgiu, no idioma Português, em 1548. 

Sinonimologia: 1.  Estribilho autassediante. 2.  Lamúria autassediadora. 3.  Ladainha 

vitimizada. 4.  Lamentação depreciativa. 5.  Lengalenga poliqueixosa. 

Neologia. As 3 expressões compostas cantilena autassediante, cantilena autassediante 

circunstancial e cantilena autassediante cronicificada são neologismos técnicos da Autodesasse-

diologia. 

Antonimologia: 1.  Lema automotivador. 2.  Discurso autossuperador. 3.  Refrão auten-

corajador. 

Estrangeirismologia: a chorumela repassada over and over again; o start da cantilena 

inspirado por assediadores extrafísicos; a desconsideração aos feedbacks corporais e / ou verbais 

denunciadores do fastio do interlocutor. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à força energética das palavras proferidas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Palavras criam 

realidades. 

Coloquiologia. O ato de não ver saída para a própria problemática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autovitimizado; os batopensenes; a batopensenida-

de; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopen-

senes; a toxicopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopensenes; a nosopense-

nidade autocondicionada; a cadeia pensênica atormentadora; os pensenes encadeados de modo 

automático, recorrente e irresolutivo; a retroalimentação de holopensene assediado. 

 

Fatologia: a cantilena autassediante; o autassédio reincidente; o gatilho à reprodução do 

autassédio; o monoideísmo reeditado; a repetição de discurso assediador; a enunciação trafarista 

recontada periodicamente; a revolta explicitada; a requisição caprichosa não atendida; a sequência 

vocabular auto-hipnótica; o monólogo enfadonho; a insensibilização aos contrargumentos evoluti-

vos; a rejeição das autorresponsabilidades sobre as ocorrências reclamadas; a ilusão de alcançar 

alívio com as autorruminações; a autodesorganização emocional; a desestabilização da intracons-

ciencialidade; a cronicificação de autassedialidades. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mo-

nopólio do cardiochacra; a desequilibração do próprio holossoma; a contaminação patológica do 

ambiente doméstico; a evocação involuntária de assediadores; a insuflação de negatividades por 

assediadores extrafísicos; o autenredamento com paracompanhias evolutivamente enfermas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo estu-

do-reflexão; o sinergismo heterajuda cosmoética–autocura. 

Principiologia: o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio de contra 

fatos e parafatos não haver argumentos nem parargumentos; o princípio da indelegabilidade das 

responsabilidades pelos atos cometidos; o princípio pessoal de não pedir nada para si; o princí-

pio pessoal de não persistência no erro identificado; o princípio da autonomia da vontade;  

o princípio do bem-estar ser conquista íntima intransferível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a autopensenização. 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; as técnicas de autodesassédio; as técnicas 

energéticas; as técnicas de autorreflexão; a técnica de autochecagem holossomática; a técnica de 

qualificação da intenção; a técnica de atuar no contrafluxo das ideações assediadoras. 

Voluntariologia: os voluntários da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos auto e heterestressantes da cantilena autassediante; os efeitos 

constrangedores nos ouvintes de ladainha autovitimizante; os efeitos angustiantes da irresolutivi-

dade do poliqueixismo; os efeitos das irracionalidades na confusão mental; os efeitos regressivos 

da autossabotagem; os efeitos do autodesconfiômetro descalibrado; os efeitos da autossaturação 

na reciclagem da pensenidade pessoal. 

Neossinapsologia: a reedição sistemática de retrossinapses impedindo a formação de 

neossinapses quanto às realidades vivenciadas. 

Ciclologia: o ciclo de pensamentos autassediantes; a inconclusão do ciclo recordar-re-

petir-elaborar. 

Enumerologia: a postura queixosa; o pensamento generalizado; a fala monocórdia; a fá-

cies inexpressiva; a análise superficial; o posicionamento confuso; o comportamento estéril. O ato 

de rememorar os mesmos fatos; o ato de recontar as mesmas histórias; o ato de reproduzir as 

mesmas perspectivas; o ato de refazer os mesmos raciocínios; o ato de repisar os mesmos argu-

mentos; o ato de redizer as mesmas justificativas; o ato de reviver as mesmas insatisfações. O juí-

zo sem ação comprovatória; a erronia sem ação corretiva; a culpa sem ação reparadora; a queixa 

sem ação resolutória; a desafeição sem ação recompositora; a discordância sem ação conciliató-

ria; a problemática sem ação deliberativa. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho. 

Interaciologia: a interação estado comocional–entendimento distorcido. 

Trinomiologia: o trinômio passado idealizado–presente paralisado–futuro desesperan-

çado; o trinômio mau humor–pessimismo–masoquismo; o trinômio mágoas-ressentimentos-me-

lindres; o trinômio reclamações-lastimações-revoltas; o trinômio imaginação-ilogicidade-acriti-

cismo; o trinômio recorrência-recrudecimento-cronicificação; o trinômio autopiedade-

autoperdoamento-autocorrupção. 

Polinomiologia: o emocionalismo implantando o polinômio distorções perceptivas–dis-

torções paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar. 

Legislogia: a lei da ação e reação. 

Filiologia: a algofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a querulomania. 

Mitologia: o mito do sofrimento purificador; o mito da sorte e do azar. 

Holotecologia: a comunicoteca; a psicossomatoteca; a patopensenoteca; a psicopato-

teca; a convivioteca; a interassistencioteca; a maturoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Antivitimologia; a Autopesquisologia;  

a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Convivio-

logia; a Autodespertologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin poliqueixosa; a consciência assistível. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o emotivo; o apriorota; o autovitimizado; o quei-

xoso; o reclamão; o descontente; o frustrado; o melindrado; o ressentido; o magoado; o rancoro-

so; o atormentado; o preocupado; o conflituoso; o vingativo; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a emotiva; a apriorota; a autovitimizada; a quei-

xosa; a reclamona; a descontente; a frustrada; a melindrada; a ressentida; a magoada; a rancorosa; 

a atormentada; a preocupada; a conflituosa; a vingativa; a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lamuriens; o Homo sapiens reclamator; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ilogicus;  

o Homo sapiens irrationalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: cantilena autassediante circunstancial = a ocorrida em período existen-

cial crítico mas eliminada quando identificada; cantilena autassediante cronicificada = a ocorren-

do por tempo indeterminado, ignorada ou desconsiderada. 

 

Culturologia: a cultura da exacerbação emocional; a cultura da irreflexão. 

 

Expressão. Conforme a Comunicologia, a cantilena autassediante pode ser expressa de  

3 maneiras, listadas em ordem alfabética: 

1.  Murmurada: recitada em voz baixa para si mesmo. 

2.  Silenciosa: recitada no interior do microuniverso intraconsciencial. 

3.  Verbalizada: recitada para outrem. 

 

Conteúdo. De acordo com a Autassediologia, a direção das solicitações proferidas na 

cantilena pode ser de 2 modos, enumerados alfabeticamente: 

1.  Autodirigida: a primazia das reclamações dirigem-se à própria personalidade. 

2.  Heterodirigida: a primazia das reclamações dirigem-se a outras personalidades. 

 

Gatilho. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 tipos de estímulos capazes de acionar 

a manifestação da cantilena na pessoa incauta: 

1.  Direto: o dito de alguém, conscin ou consciex, direcionado ou não à pessoa, cujo teor 

reavive os sentimentos de específica insatisfação pessoal. 

2.  Indireto: a assim patológica com determinado padrão pensênico (de consciência ou 

ambiente), levando a pessoa a atribuir equivocadamente a causa do sentimento incitado ao teor de 

determinada insatisfação pessoal. 

 

Terapeuticologia. A cantilena autassediante pode ser eliminada na medida da opção da 

consciência pelo autodesassédio. Eis, por exemplo, em ordem lógica, 5 atuações passíveis de au-

xiliar na eliminação de cantilena autassediadora: 

1.  Conscientização. O reconhecimento da existência e da improdutividade da conserva-

ção de autassédios. 
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2.  Escuta. A atenção aos próprios pensamentos, verbalizados ou não, permite a identifi-

cação das argumentações rebarbativas e desatualizadas perante as realidades atuais. 

3.  Registro. A escrita datada das considerações pessoais sobre a problemática explicita 

a perpetuação de rodeios pensênicos insolucionados. 

4.  Desassim. A movimentação das energias propicia o equilíbrio energético e a possível 

desconexão com padrões energéticos doentios. 

5.  Elaboração. A ponderação sobre as próprias questões mal resolvidas buscando entre-

ver novas abordagens, torna possível o encontro de soluções antes impensadas. 

 

Fechadismo. A cantilena autassediante prende a consciência em condição autovitimiza-

da, mantendo-a restrita a conjunto de ideações, autocondicionadas e repetidas automaticamente 

sem qualquer movimento para tentar resolver a dificuldade lamentada e o decorrente malestar. 

Abertismo. Somente a constatação e a reflexão sobre a própria condição patológica per-

mite a consciência abrir-se às novas possibilidades, efetivando ações teóricas (estudos) e práticas 

(experimentações) objetivando desconstruir os constructos autassediantes e efetivar os autesclare-

cimentos evolutivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a cantilena autassediante, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio  latente:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

08.  Binômio  autodesassedialidade-mentalsomaticidade:  Autodesassediologia;  Home-

ostático. 

09.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Generalização  autassediante:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Heterorreação  autodiagnóstica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

12.  Lema  automotivador:  Autodeterminologia;  Neutro. 

13.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

15.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CANTILENA  AUTASSEDIANTE  FUNCIONA  QUAL  AGULHA  

EM  DISCO  ARRANHADO:  PRODUZ  O  MESMO  FRAGMENTO  

SONORO,  INCAPAZ  DE  AVANÇAR  DA  POSIÇÃO  ONDE  ES-
TÁ  PARA  COMPLETAR  A  MELODIA  AUTESCLARECEDORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se vitimiza com cantilenas autassediantes? Em 

quais circunstâncias? Por quais razões? 

 

A. L. 
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C A N T O    D A    S E R E I A  
( I N T E N C I O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O canto da sereia é a comunicação malintencionada promovida pela cons-

cin ou consciex assediadora e / ou guia amaurótica, atraindo pessoas incautas por meio de apelo 

fantasioso e enganoso, não raro utilizando-se de sedução holochacral, podendo causar bloqueio 

mental, antidiscernimento, acriticidade e desrazão. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra canto vem do idioma Latim, cantus, ―área ou cinta de ferro que 

abarca a roda‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo sereia deriva do idioma Grego, Seirén, ―de 

acordo com a Mitologia, eram pássaros com rostos de mulheres e habitavam a costa sul da Itália, 

de onde, com suas doces vozes, atraíam navegadores à praia para matá-los‖, e do idioma Latim 

Vulgar, sirena, ―sereia; divindade marítima; monstros fabulosos que tinham a parte superior de 

mulher e a inferior de peixe, e seduziam os navegantes para os baixios do mar pela moviosidade 

do canto‖. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Apelo sedutor. 2.  Comunicação atratora anticosmoética. 3.  Encanta-

mento malintencionado. 4.  Comunicação sedutora paralisante. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo canto: can-

tada; cantadeira; cantadeiro; cantadela; cantado; cantador; cantadora; cantante; cantar; can-

tarejado; cantarejar; cantarejo; cantarina; cantarola; cantarolada; cantarolado; cantarolante; 

cantarolar; cantata; cantatriz; cantável; cântico; cantiga; cantilena; cantochanista; cantochão; 

cantor; cantora; cantoria; cantorina; desencantação; desencantada; desencantado; desencanta-

dor; desencantadora; desencantar; desencanto; encantação; encantada; encantado; encantador; 

encantadora; encantamento; encantar; encantatório; encanto. 

Antonimologia: 1.  Comunicação qualificada. 2.  Comunicação racional. 3.  Comunica-

ção cosmoética. 

Estrangeirismologia: o know-how da manipulação; o modus vivendi sedutor; o modus 

operandi persuasivo; o skill enganador; o downgrade proexológico; a falta de glasnost pessoal;  

o comprometimento do curriculum vitae multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intencionalidade cosmoética. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares referentes ao assunto: a pessoa 171; o conto 

do vigário. 

Citaciologia. Eis 3 citações contrapondo o tema: – Dar o exemplo não é a melhor ma-

neira de influenciar os outros. É a única (Albert Schweitzer, 1875–1965). Não há fatos eternos, 

como não há verdades absolutas (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). A maior descoberta de minha 

geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental (William Ja-

mes, 1842–1910). 

Ortopensatologia: – “Intenção. A má-intenção leva a conscin à evocação e escuta das 

consciexes assediadoras e não dos amparadores extrafísicos de função, a partir do princípio de os 

afins se atraírem”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação anticosmoética; o ato de sustenta-

ção pensênica da enganação; o holopensene pessoal da convivência anticosmoética; o holopense-

ne pessoal da Enganologia; o holopensene lendário e mitológico; a antirretilinearidade autopensê-

nica; a autopensenização predominante na amoralidade; os autopensenses; a autopensenidade ma-

nipuladora; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os 
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patopensenes; a patopensenidade; a retilinearidade pensênica aplicada à análise e interpretação 

dos insights intra e extrafísicos; a autodecisão da mudança do bloco pensênico. 

 

Fatologia: o canto da sereia; a comunicação anticosmoética enquanto instrumento de in-

sistência, manipulação e pressão consciencial; a expressão ―cuidado com o canto da sereia‖, sen-

do alerta para o poder de atração irresistível nas interrelações; a decisão tomada por impulso de 

influência externa; os autenganos causados pela falta de discernimento; a autoilusão em ver as 

pessoas, situações e oportunidades como se quer e não como realmente são; a postura vitimizado-

ra utilizada para conseguir vantagens anticosmoéticas; os ―ditos‖ em exagero e os ―não ditos‖ 

causadores das interpretações dúbias nos relacionamentos sociais e interpessoais; a chantagem 

emocional nos relacionamentos; a comunicação da pessoa com objetivo de seduzir homens e mu-

lheres carentes; as citações mentirosas sobre traição nas separações conjugais sendo fonte de sus-

tentação de discórdia; os ganhos secundários estimulando o pensamento vitimizador; os devanei-

os mentais e as divagações mantenedoras da conscin em estado de dormência; o fomento à pre-

guiça mental; o desestímulo à produção intelectual; a enganação intencionada; a música sendo 

instrumento manipulador de emoções incitando o consumo, incentivando idolatrias e vendendo 

ideias espúrias; a manipulação causada pelo comercial apelativo incentivando o consumo de álco-

ol e fumo associados ao sexo; a sedução e o apelo emocional originada pela propaganda engano-

sa; a propaganda eleitoral enaltecendo a imagem do candidato; as pesquisas eleitorais e o golpe da 

eleição certa; a propaganda ideológica qual meio de nortear o comportamento da Socin através do 

convencimento e do controle de informações; os países pregadores da moralidade tidos enquanto 

―paraísos fiscais‖; as ―pirâmides financeiras‖, qual ―marketing multinível‖ alicerçado na sedução 

da oferta espetacular de investimento resultando em prejuízo financeiro e emocional; a sedução 

dos empréstimos consignados causando inobservância das formalidades contratuais; o golpe do 

bilhete premiado; a ingenuidade e acriticidade das pessoas em acreditar nas conversas-fiadas; os 

deslumbramentos oferecidos pela Socin causando os desvios proexológicos; as manipulações da 

fé enquanto prática antiga a se perpetuar no tempo; o engano e o desperdício de tempo causado 

pelas redes sociais, quando usadas sem critério; as auto e heteropesquisas enquanto mecanismos 

para alcançar a autolucidez e o senso crítico; os fatos sempre esclarecidos; a profilaxia mental im-

pedindo a prática da astúcia auto e hetero aliciadora; a verdade relativa de ponta indicando condu-

ta cosmoética; a glasnost aplicada à autointencionalidade e à comunicabilidade interconsciencial; 

a virada evolutiva a partir de nova conduta consciencial; a sensatez; a Higiene Consciencial;  

a maturidade consciencial; a opção pela Cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sina-

lética energética e parapsíquica pessoal; a manipulação energética anticosmoética; a influência 

energética patológica do canto da sereia; o assédio interconsciencial físico e extrafísico constante 

na intrusão doentia de ideias, emoções e energias; o estudo das manipulações sociais podendo 

ocasionar autorretrocognições; o canto das sereias extrafísicas e as manipulações anticosmoéticas; 

as sugestões ideativas extrafísicas aliciadoras fomentando argumentos falaciosos; o grupo extrafí-

sico anticosmoético referendando a prática enganosa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico manipulação-esperteza; o sinergismo pato-

lógico crença-manipulação; o sinergismo doentio deslealdade-falsidade; o sinergismo prejudici-

al dos símbolos místicos. 

Principiologia: o princípio autocorruptor “levar vantagem em tudo‖ induzido pela lei 

de Gerson; os princípios éticos e cosmoéticos; o princípio maquiavélico “os fins justificam os 

meios”; o princípio das verdades indiscutíveis; o princípio da descrença (PD) aplicado ao estudo 

da Intencionologia. 

Codigologia: os ajustes necessários no código pessoal de Cosmoética (CPC); o código 

grupal de Cosmoética (CGC), sendo conjunto de normas de retidão, estabelecendo comportamen-
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to sadio; os códigos de ética dos conselhos profissionais; o código de ética das corporações, em-

presas e ONGs; o código de ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Teoriologia: a teoria sobre as origens da Mitologia Grega; a teoria da inteligência evo-

lutiva (IE); a teoria do simbolismo mitológico; a teoria da autoincorruptibilidade aplicada às re-

lações diárias; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas de marketing e propaganda enganosa; as técnicas de comunica-

ção anticosmoéticas, astuciosas e ardilosas; a técnica do detalhismo aplicada ao estudo dos mitos; 

a técnica anticosmoética da manipulação consciencial usada para ludibriar, trair, camuflar, persu-

adir, convencer, seduzir e obter proveitos próprios; a técnica da checagem da autointenção; a téc-

nica da qualificação da autointenção. 

Voluntariologia: a tares e o voluntariado sendo instrumento de auto e heterassistência;  

o voluntariado grupocármico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; os laboratóri-

os conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium); o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório consciencioló-

gico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos das manipulações conscienciais; o efeito dos mitos enquanto re-

gulador social a ditar comportamentos; os efeitos antiesclarecedores e doutrinantes dos mitos; 

os efeitos da manutenção do comportamento desonesto sustentado pela ganância e ostentação;  

o efeito da reciclagem dos autovalores. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses críticas, desconstrutoras de autenganos, 

fomentando a pesquisa e o autoconhecimento. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da enganação; o ciclo dos costumes sociais impensados. 

Enumerologia: os disfarces da comunicação malintencionada; a distorção da comunica-

ção malintencionada; os desvios da comunicação malintencionada; o equívoco da comunicação 

malintencionada; as dissimulações da comunicação malintencionada; as imposturas da comuni-

cação malintencionada; a anticosmoética da comunicação malintencionada. 

Binomiologia: o binômio dogma-manipulação; o binômio encantamento-enfeitiçamen-

to; o binômio vantagem-prejuízo; o binômio patológico canto da sereia–fama; o binômio patoló-

gico canto da sereia–grana; o binômio canto da sereia–juízo crítico; a ausência do binômio auto-

crítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação passividade-alienação na Socin ainda patológica; a intera-

ção ética-Cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo Antidireito-Direito-Paradireito. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio amorali-

dade-imoralidade-moralidade; o trinômio esperteza-enganação-ludibriação; o trinômio falsida-

de-engano-magnetismo; o trinômio ética-Cosmoética-anticosmoética; o trinômio sedução-confi-

ança-inexperiência; o trinômio corrupto-corruptor-corrupção; o trinômio fingido-dissimulado- 

-traiçoeiro; o trinômio mentira–cinismo–má-fé. 

Antagonismologia: o antagonismo suposição / fato; o antagonismo suposição / compro-

vação; o antagonismo incoerência / coerência; o antagonismo segundas intenções / intenções ex-

plícitas. 

Paradoxologia: o paradoxo da autodissimulação; o paradoxo da esperteza; o paradoxo 

de a consciência poder acreditar na própria mentira. 

Politicologia: a corruptocracia; a assediocracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei anticosmoética do vale tudo para se dar bem;  

a lei de Gerson; a desconsideração pelas leis morais; as leis da Cosmoética. 

Sindromologia: a síndrome da manipulação; a síndrome da mentira; a síndrome da indis-

ciplina autopensênica; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da distorção da realidade. 

Maniologia: a mania de manipular palavras e expressões acobertando a realidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

5316 

Mitologia: as influências mitológicas baratrosféricas milenares; o mito da sereia; os mi-

tos dos deuses greco-romanos; o culto aos mitos religiosos. 

Holotecologia: a teaticoteca; a juridicoteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a cons-

ciencioteca; a socioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Conviviologia; a Autopensenologia; a Auto-

discernimentologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Desviologia; a Eticologia; a Holoma-

turologia; a Nosopensenologia; a Organizaciologia; a Ortopensenologia; a Parapatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin acrítica; a conscin baratrosférica; a conscin desleal; a conscin 

egoica; a conscin falaciosa; a conscin inautêntica; a conscin incauta; a conscin manipuladora;  

a conscin narcisista; a personalidade anticosmoética; a personalidade cínica; a consréu ressomada. 

 

Masculinologia: o embromador; o espertalhão; o incauto; o falso crédulo; o dissimula-

do; o assediador vampirizador; o político jurássico ideológico; o político corrupto simulador de 

elevado espírito público e senso moral; o desonesto; o descuidado; o fazedor de cabeças; o sedu-

tor ao jurar amor eterno; o demagogo fazedor de promessas; o craque catimbeiro; o sonegador in-

ventando artimanhas para burlar o fisco; o golpista; o malicioso; o trapaceiro; o estelionatário;  

o cambalacheiro; o tratante; o caloteiro; o pilantra; o fraudador; o enrolador; o fingido; o fofo-

queiro; o caluniador; o hipócrita; o mau caráter; o impostor; o falaz; o repórter manipulador de 

notícia; o explorador das misérias humanas; o religioso manipulador; o homem malintencionado. 

 

Femininologia: a embromadora; a espertalhona; a incauta; a falsa crédula; a dissimula-

da; a assediadora vampirizadora;  a política jurássica ideológica; a política corrupta simuladora de 

elevado espírito público e senso moral; a desonesta; a descuidada; a fazedora de cabeças; a sedu-

tora ao jurar amor eterno; a demagoga fazedora de promessas; a craque catimbeira; a sonegadora 

inventando artimanhas para burlar o fisco; a golpista; a maliciosa; a trapaceira; a estelionatária;  

a cambalacheira; a tratante; a caloteira; a pilantra; a fraudadora; a enroladora; a fingida; a fofo-

queira; a caluniadora; a hipócrita; a mau caráter; a impostora; a falaz; a repórter manipuladora de 

notícia; a exploradora das misérias humanas; a religiosa manipuladora; a mulher malintencionada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens barathrus; o Homo 

sapiens acriticus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens sa-

sediator; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens inauthenticus;  

o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens pathologicus;  

o Homo sapiens socialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: canto da sereia instintual = aquele promovido pela consciência dotada de 

inteligência primária, quando o impulso e o instinto comandam a ação de satisfazer as necessida-

des básicas; canto da sereia técnico = aquele promovido pela consciência dotada de inteligência 

metódica, quando a manipulação e a esperteza comandam a ação de satisfazer a ambição finan-

ceira. 

 

Culturologia: a cultura patológica do poder, sexo e dinheiro; a cultura da irreflexão;  

a cultura da impunidade; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura da patifaria; a cultura do 

“jeitinho brasileiro‖ usada para burlar regras, furar filas, andar pelo acostamento aparentando 

norma de convivência da Socin; a cultura da malandragem. 
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Caracterologia. Concernente à Intencionologia, a manifestação da consciência por meio 

do canto da sereia pode ser classificada em 6 tipos de comportamentos nosográficos, apresentados 

na ordem alfabética: 

1.  Esperto. Considera ser a melhor, a mais esperta, a mais inteligente superior às demais 

consciências. 

2.  Manipulador. Sugestiona, induz, interfere em situações para benefício pessoal. 

3.  Mentiroso. Distorce os fatos fazendo parecerem mais atraentes. 

4.  Pseudocarismático. Demonstra carisma transmitindo confiança a ponto de as pessoas 

se sentirem especiais. 

5.  Pseudofrágil. Aparenta fraqueza, falta de condições de autogerência procurando os 

ganhos emocional e financeiro. 

6.  Sedutor. Seduz por meio de elogios, galanteios e adulação. 

 

Profilaxia. Sob a ótica da Reciclologia, eis por exemplo na ordem alfabética, 10 medidas 

profiláticas úteis para a autossuperação do canto da sereia: 

01.  Autanálise: o aumento da autocompreensão a partir da observação do comporta-

mento pessoal. 

02.  Autenfrentamento: a realização de autodiagnósticos com posicionamento cosmoé-

tico e neodefinição de prioridades. 

03.  Autenticidade: o desenvolvimento e a manutenção da autolealdade aos valores evo-

lutivos legitimando a conduta clara e honesta. 

04.  Autexposição: a teática da autexposição sincera das energias conscienciais. 

05.  Autocontrole: a evitação da agressividade, dos impulsos, da ruminação mental e da 

teimosia agindo com lisura na interação conviviológica grupal. 

06.  Autocrítica permanente: a retratação imediata perante os erros e autocorrupções 

favorecendo as aprendizagens e a superação das imaturidades. 

07.  Autointenção: a qualificação da intenção pessoal começando pelo autodesassédio  

e identificação dos conflitos pessoais. 

08.  Autopesquisa lúcida: o despojamento pessoal para vencer as autorresistências em 

admitir tanto os trafares, quanto os trafores capazes de promover a superação das posturas pato-

lógicas e sedimentar as mudanças comportamentais. 

09.  Transparência: a exposição clara das ideias e dos propósitos em detrimento das 

dissimulações, mentiras, falsidades e incoerências. 

10.  Vontade: o emprego da volição inabalável para investir nas autorreciclagens, na 

qualificação de trafores e no voluntariado conscienciológico a fim de praticar a disponibilidade 

interassistencial. 

 

Terapeuticologia. Pelos critérios da Autoconsciencioterapia, a superação do canto da 

sereia tem início quando a consciência adota, por vontade própria, técnicas autoconscienciométri-

cas e autoconsciencioterápicas, visando obter lucidez e audiscernimento para identificar e pro-

mover a profilaxia dos comportamentos amorais, adotando a ortopensenidade e a Cosmoética en-

quanto nortes evolutivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o canto da sereia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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05.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

10.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

11.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Ingenuidade  ardilosa:  Intencionologia;  Nosográfico. 

13.  Jeitinho  brasileiro:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  CANTO  DA  SEREIA,  COMUNICAÇÃO  MALINTENCIONADA  

E  SEDUTORA,  IMPEDE  A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  A  AU-
TORREFLEXÃO  E  A  CRITICIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  OBS-
TANDO  A  VIVÊNCIA  DA  AUTABNEGAÇÃO  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega o canto da sereia nas atividades diárias 

e nos relacionamentos interpessoais para obter vantagens anticosmoéticas? Ainda se utiliza de co-

municação sedutora para autafirmação da força presencial? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Auto da Compadecida. Título Original: O Auto da Compadecida. País: Brasil. Data: 2000. Duração: 

104 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Guel Arraes. Elenco: 

Fernanda Montenegro; Matheus Nachtergaele; Selton Mello; Lima Duarte; Rogério Cardoso; Denise Fraga; Diogo Vilela; 

Maurício Gonçalves; Marco Nanini; Luis Mello; Paulo Goulart; Virginia Cavendish; Bruno Garcia; Enrique Díaz;  

& Aramis Trindade. Desenho de Produção: Eduardo Figueira. Direção de Arte: Lia Renha. Roteiro: Adriano Falção; 

Guel Arraes; & João Falção. Fotografia: Félix Monti. Música: Grupo Sá Grama; & Sérgio Campelo. Montagem: Paulo 

Henrique Reis; & Ubiraci Mota. Cenografia: Fernando Schmidt; & Claudio Domingos. Efeitos Visuais: Capy Ramaz-

zina. Efeitos Especiais: James Rothman. Companhia: Globo Filmes. Outros dados: Ganhou o Grande Prêmio da Críti-
ca, em 1999, concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Recebeu quatro prêmios no Grande Prê-

mio Cinema Brasil: Melhor Diretor, Melhor Ator (Matheus Natchergaele), Melhor Roteiro e Melhor Lançamento no exte-
rior, recebeu o prêmio do júri popular do Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Sinopse: Dois amigos lutando pela so-

brevivência conseguem emprego em padaria, onde são explorados pelo patrão. A cadelinha de estimação da patroa morre 

e os amigos vêem a chance de ganhar alguns trocados, organizando luxuoso enterro,criando conflito com a Igreja. A cada 
novo desafio surgia nova confusão, gerada pela esperteza de João Grilo. O retorno de Rosinha a cidade, desperta a paixão 

de Chicó, e planos de casamento, interrompidos pela morte de João Grilo. No Tribunal das almas o esperto diabo pretende 

levá-lo para o inferno, e João recorre novamente à lábia, tendo o destino sido decidido pela aparição da Compadecida.  
O final é surpreendente, principalmente para João Grilo. 

2.  Prenda-me se for Capaz. Título Original: Catch me if you can. País: EUA. Data: 2002. Duração: 141 

min. Gênero: Comédia & Policial. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Portu-
guês & Espanhol (em DVD). Direção: Steven Spielberg; & Walter F. Parkes. Elenco: Amy Adams; Brian Howe; Chris 

Ellis; Christopher Walken; Frank John Hughes; James Brolin; Jennifer Garner; John Finn; Leonardo DiCaprio; Martin 

Sheen; Nathalie Baye; Steve Eastin; & Tom Hanks. Produção: Steven Spielberg; & Walter Parkes. Desenho de Produ-

ção: Jeannine Claudia Oppewall. Direção de Arte: Sarah Knowles; Michele Laliberte; & Peter Rogness. Roteiro: Jeff 

Nathanson. Fotografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montagem: Michael Kahn. Cenografia: Russell 

Moore; Elaine O'Donnell; Anthony D. Parrillo; Leslie Pope; Sally Thornton; Suzan Wexler; & Randall D. Wilkins. Efei-

tos Especiais: Asylum VFX. Companhia: Paramount Pictures. Outros dados: Conquistou o Bafta Film Award de Ator 

Coadjuvante (Christopher Walken), em 2003. Sinopse: Frank Abagnale Jr (Leonardo DiCaprio) é adolescente normal dos 

subúrbios de Nova York nos anos 60. A vida familiar muda radicalmente quando perdem a casa e são obrigados a mudar 
para bairro mais pobre. Quando o pai de Frank (Christopher Walken) vai pedir empréstimo no banco, faz o filho se passar 

por motorista particular. Nesse momento Frank percebe poder enganar as pessoas e se dar bem na vida. Mestre na arte do 

disfarce, aproveita as habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, se tornando o ladrão de banco 
mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos, com apenas 17 anos. 
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