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CAPACIDADE OCIOSA PROEXOLÓGICA
(PROEXOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A capacidade ociosa proexológica é o déficit entre o volume efetivo de
produtividade essencial na autoproéxis da conscin intermissivista, homem ou mulher, com o real
potencial de realização a partir do planejado na intermissão, dos autotrafores, dos aportes existenciais e das oportunidades evolutivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo capacidade provém do idioma Latim, capacitas, “volume que um
recipiente pode conter; poder mental de compreensão”. Apareceu no Século XV. O vocábulo ocioso deriva também do idioma Latim, otiosus, “ocioso; desocupado; que está em descanso; que
não faz coisa alguma; tranquilo; calmo; que não está desassossegado”. Surgiu no Século XIV.
A palavra programação procede do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito;
edital; cartaz”, e este do idioma Grego, programma, “ordem do dia; inscrição”, de prographo,
“escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XX. O termo existencial
provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer;
deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Capacidade ociosa da proéxis. 2. Percentual improdutivo da proéxis.
3. Improficuidade proexológica. 4. Saldo devedor da proéxis. 5. Diferença negativa entre o planejado e o realizado na proéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas capacidade ociosa proexológica, capacidade
ociosa proexológica do inversor e capacidade ociosa proexológica do reciclante são neologismos
técnicos da Proexometrologia.
Antonimologia: 1. Produtividade da proéxis. 2. Proficuidade proexológica. 3. Proéxis
em dia. 4. Completismo proéxico.
Estrangeirismologia: o timing da produtividade proexológica; o Proexarium; o Gesconarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente da holomaturescência
quanto à Teaticologia Autoproéxica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Ociosidade
proexológica: megautengano.
Coloquilogia: o ato de fazer corpo mole perante as autorresponsabilidades intermissivas.
Unidade. A unidade de medida da capacidade ociosa proexológica é o vazio existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da negligência antievolutiva; o holopensene pessoal da Autotraforologia ociosa; a pensenidade autoderrotista; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopense sadio dos minicompletismos diários; a retilinearidade da autopensenização
com o megafoco na autoproéxis.
Fatologia: a capacidade ociosa proexológica; a gravidade ao desperdiçar o essencial em
termos evolutivos; a ausência de cosmovisão sobre a própria existência atual supercrítica; os registros das autopesquisas esquecidos nas gavetas e arquivos no notebook; os livros iniciados
e abandonados no meio do caminho; os temas de verbetes não levados adiante após as inspirações
assistidas; a liderança inata não assumida; o tenepessismo não priorizado pelo intermissivista na
fase executiva da autoproéxis; o desinvestimento no potencial de epicentrismo lúcido; os trafores
desperdiçados; os megacons desperdiçados; a insciência quanto aos autotrafais; a autopercepção
de estar defasado quanto à própria programação existencial; a sensação recorrente de vazio existencial; o fato de a agenda repleta não representar proéxis em dia; o ato de fazer muito e não
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realizar o essencial em relação à autoproéxis; a ausência da lupa maturológica nas autodecisões
equivocadas; o “bônus do não” ao priorizar os projetos evolutivos pessoais, abrindo mão do secundário.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o tenepessista veterano, maduro, desconsiderando a edificação da própria ofiex; o Curso Intermissivo (CI) enquanto paraprofilaxia da capacidade ociosa proexológica; o potencial energossomático interassistencial desperdiçado; os recursos e potenciais parapsíquicos subutilizados; a negligência quanto ao
paradever evolutivo assumido na intermissão; a melex anunciada da consciência ociosa quanto às
autorresponsabilidades; a parapsicoteca enquanto ambientex paraprofilático às megaomissões antievolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das escolhas cosmoeticamente calculadas.
Principiologia: o princípio do ―isso não é para mim‖; a necessidade de bom senso
quanto ao princípio do devagar se vai longe; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da
descrença (PD) autaplicado; o princípio da retribuição.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando os compromissos
proéxicos magnos; o código grupal de Cosmoética (CGC) contemplando as responsabilidades
maxiproexológicas coletivas.
Teoriologia: a teoria da continuidade interassistencial; a teoria da cláusula pétrea.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de aproveitamento inteligente
do tempo; as técnicas autorganizativas; a técnica de mais 1 de vida intrafísica; a técnica da
exaustividade aplicada às cláusulas da autoproéxis; a técnica do detalhismo aplicada na organização da agenda pessoal; a técnica do dia evolutivamente útil.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto aproveitamento inteligente
da capacidade evolutiva instalada da conscin; os voluntários da Associação Internacional da
Programação Existencial (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito da assunção da autoproéxis; o efeito dos posicionamentos tarísticos; o efeito de bancar os autotrafores; o efeito de sucumbir às autocorrupções; o efeito de cair
recorrentemente nos mata-burros antievolutivos.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da técnica da autorreflexão de 5 horas sobre a produtividade da autoproéxis.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; a pertinência do ciclo autoverbetográfico ao intermissivista atilado quanto à autoproéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo reparatório.
Enumerologia: a preguiça; a acídia; a leniência; a procrastinação; a irresponsabilidade;
a displicência; o desmazelo. O ortoposicionamento; a ortodecisão; a ortopersistência; o ortocontinuísmo; a ortofirmeza; a ortorresolução; a ortodeterminação.
Binomiologia: o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio paciência-persistência; o binômio volume efetivo de produção (proéxis)–capacidade instalada (trafores); o binômio cláusula pétrea essencial–cláusula pétrea secundária.
Interaciologia: a interação êxitos proexológicos–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP).
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Crescendologia: o crescendo autoproéxis-maxiproéxis; o crescendo patológico melin-melex; o crescendo compromissos intrafísicos–compromissos multidimensionais; o crescendo
tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio capacidade instalada–capacidade de produção–capacidade
ociosa; o trinômio megatrafor–materpensene–cláusula pétrea.
Antagonismologia: o antagonismo apego ao secundário / apego ao prioritário; o antagonismo incompléxis / compléxis.
Paradoxologia: o paradoxo de a desambição carreirística poder significar ambição
evolutiva; o paradoxo de a conscin no eixo da autoproéxis não pensar no próprio sentido da vida; o paradoxo da esperteza.
Politicologia: a proexocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na obtenção do completismo existencial; a lei do menor esforço explícita na negligência autoproéxica; as leis racionais da proéxis.
Filiologia: a necessidade da proexofilia; a urgência da evoluciofilia; a premência da assistenciofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do impostor; a síndrome da ectopia de proéxis; a síndrome
da pré-derrota.
Maniologia: a mania de procrastinar o livro tarístico pessoal.
Holotecologia: a proexoteca; a absurdoteca; a cognoteca; a obtusoteca; a evolucioteca;
a prioroteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Proexometrologia; a Proexologia; a Autorganizaciologia; a Reeducaciologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciofilia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ocioso; o incompletista; o perdulário; o esbanjador; o proexólogo;
o completista existencial; o autor conscienciológico; o verbetógrafo sistemático; o inversor existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a ociosa; a incompletista; a perdulária; a esbanjadora; a proexóloga;
a completista existencial; a autora conscienciológica; a verbetógrafa sistemática; a inversora existencial; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens erraticus;
o Homo sapiens alienatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: capacidade ociosa proexológica do inversor = a do jovem intermissivista
praticante da técnica da invéxis, desperdiçando os talentos parapedagógicos ao recusar convite
para docência conscienciológica; capacidade ociosa proexológica do reciclante = a do intermissivista praticante da técnica da recéxis desperdiçando o ortoperfil liderológico ao recusar convite
para epicentrar Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Culturologia: a cultura da ociosidade; a cultura da sociosidade; a cultura da Desperdiciolândia; a Megaculturologia Conscienciológica.
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Taxologia. Sob a ótica da Retribuiciologia, eis, em ordem alfabética, 15 tipos de potenciais de produção da consciência, seguidos de questionamento favorecedor da autavaliação quanto ao autodesempenho proéxico:
01. Capacidade ociosa da aptidão docente. Ministro o máximo de aulas de Conscienciologia, perante a atual condição docente?
02. Capacidade ociosa da autexperimentação laboratorial. Utilizo o máximo da capacidade dos laboratórios de autopesquisa dos campi conscienciológicos?
03. Capacidade ociosa da produção gesconológica. Escrevo e publico o máximo de
autopesquisas possíveis com frequência e sem omissões deficitárias?
04. Capacidade ociosa de autodesassédio. Emprego o máximo do autodesassédio possível enquanto hábito adquirido?
05. Capacidade ociosa de exteriorização de ECs. Exteriorizo o máximo de energias
consciencias benignas possível ao próprio entorno?
06. Capacidade ociosa de livros engavetados. Realizo o máximo de esforços autorganizativos para a redação do livro tarístico pessoal?
07. Capacidade ociosa de perguntas no Tertuliarium. Manifesto o máximo interesse
possível na expansão da autocognição e na Debatologia durante a participação nas tertúlias e minitertúlias?
08. Capacidade ociosa de projeções lúcidas. Valorizo ao máximo as projeções lúcidas
empregando técnicas e registros sistemáticos?
09. Capacidade ociosa de sorrisos acolhedores. Expresso o máximo de receptividade
possível aos compassageiros por meio do sorriso acolhedor?
10. Capacidade ociosa de temas verbetáveis. Escrevo o máximo de verbetes possíveis
a partir do acúmulo de autexperiências e autorreflexões?
11. Capacidade ociosa do perfil liderológico. Assumo ao máximo o próprio perfil
liderológico considerando o timing pessoal, perante convites para epicentrar projetos interassistenciais de monta?
12. Capacidade ociosa do potencial interassistencial. Realizo o máximo de interassistência possível no atual momento evolutivo?
13. Capacidade ociosa dos posicionamentos tarísticos. Efetuo o máximo de esclarecimento possível, criando oportunidades de tares?
14. Capacidade ociosa dos trafores. Conheço e disponibilizo ao máximo os autotrafores, de maneira interassistencial?
15. Capacidade ociosa na conexidade com o amparo. Realizo ao máximo as conexões
possíveis com os amparadores de função?
Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 técnicas conscienciológicas,
entre elas verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, passíveis de auxiliar as conscins motivadas a colocarem a autoproéxis em dia:
1. Autoprofilaxia proexológica: a prevenção ao desvio proéxico desde a juventude;
a técnica da invéxis; a técnica da recéxis.
2. Interação dos recebimentos: a análise do saldo entre os recebimentos (aportes) e as
devoluções assistenciais realizadas.
3. Mais 1 ano de vida intrafísica: a identificação do autodesconforto; a definição da reciclagem prioritária; o planejamento e autorganização máximos; o acompanhamento e avaliação
dos resultados.
4. Manual de prioridades pessoais (MPP): a definição da megaprioridade com vistas
à realização da essência da autoproéxis; a aplicação do MPP.
5. Planejamento milimétrico: a planificação detalhista da própria vida; a técnica do detalhismo aplicada à programação existencial.
6. Retribuiciologia: a inventariação pessoal indicando as retribuições prioritárias; a disponibilização das autopesquisas e autossuperações por meio de gescons tarísticas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a capacidade ociosa proexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
05. Binômio autocognição-responsabilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
08. Interação Farturologia-Desperdiciologia: Discernimentologia; Nosográfico.
09. Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
10. Malpreparação: Proexologia; Nosográfico.
11. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
13. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
14. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vazio existencial: Proexologia; Nosográfico.

A PRODUTIVIDADE PROEXOLÓGICA É MEDIDA ANTES
PELA PRIORIZAÇÃO DO ESSENCIAL PERANTE OS COMPROMISSOS INTERMISSIVOS E NÃO PELA QUANTIDADE
DE TAREFAS NA AGENDA PESSOAL SUPERLOTADA.
Questionologia. Qual o saldo, leitor ou leitora, entre o planejado e o realizado em relação à própria proéxis? Ainda possui capacidade ociosa tarística?
E. M. M.
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CAPACIDADE REEQUILIBRADORA
(EQUILIBRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A capacidade reequilibradora é a habilidade ou qualidade de a conscin,
homem ou mulher, desenvolver autocontrole nas reações holossomáticas ao identificar os desequilíbrios pessoais e profissionais e promover autorreciclagens intraconscienciais por meio dos
autesforços quanto aos posicionamentos lúcidos e cosmoéticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo capacidade deriva do idioma Latim, capacitas, “volume que algum recipiente pode conter; poder mental de compreensão”. Surgiu no Século XV. O prefixo re
provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo equilíbrio vem do idioma Francês, équilibre, derivado do idioma Latim, aequilibrium, “equilíbrio; nível igual das balanças”, constituído pelas palavras aequus, “igual; aplainado;
parelho; equitativo”, e libra, “balança”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Capacidade de recuperação da harmonia. 2. Capacidade estabilizadora. 3. Habilidade de reequilíbrio. 4. Faculdade reequilibradora.
Neologia. As duas expressões compostas capacidade reequilibradora restrita e capacidade reequilibradora ampla são neologismo técnicos da Equilibriologia.
Antonimologia: 1. Desarmonia. 2. Incapacidade antiestabilizadora. 3. Autodescontrole. 4. Desequilíbrio.
Estrangeirismologia: o break-even-point; o modus raticionandi equilibrado; a equilibração de perpetuum mobile; a awareness evolutiva; o personal best; a virtude do strong profile;
o continuum evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de reequilíbrio pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Busquemos
o equilíbrio. Reequilibrar significa reciclar.
Ortopensenologia: – Eis 4 ortopensatas, pertinentes ao tema: – “Equilíbrio. A qualidade dos autesforços compõe o eixo do equilíbrio evolutivo da consciência”. “A ponderação traz
o equilíbrio”. “O equilíbrio íntimo está entre as maiores fortunas e é o único agente capaz de conduzir a consciência à autoimperturbabilidade”. “Quanto maior o equilíbrio somático, mais
a conscin predispõe o equilíbrio mentalsomático”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autequilibriologia; a qualidade das automanifestações pensênicas recicladas; a autopensenização linear; a equanimidade pensênica; a estabilidade holopensênica alcançada na desperticidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene traforista; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene universalista; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; a mudança do
padrão holopensênico; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; o holopensene grupal
da Interassistenciologia; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a capacidade reequilibradora; o autocontrole emocional; a prioridade dos esforços pessoais nas reciclagens (recin e recéxis); o sobrepairamento cosmoético nas ações; as argumentações lógicas; a anticonflitividade enquanto meta despertológica; a criteriosidade; a tarefa
do esclarecimento (tares); a verdade relativa de ponta (verpon) estimulando reposicionamentos re-

Enciclopédia da Conscienciologia

5327

equilibradores; a obtenção gradativa da autoimperturbabilidade; a modéstia compondo a holomaturidade; a serenidade pessoal; a flexibilidade mental ampliada pela autopesquisa; o avanço da interassistencialidade lúcida como fonte reequilibradora; o autodiscernimento; o aumento das ponderações racionais; a aplicação dos megatrafores minimizando desequilíbrios; a comunicabilidade
cordial crescente; o desenvolvimento da harmonia intraconsciencial; a autorganização mentalsomática minimizando falhas; a capacidade de autorreflexão cosmoética; a percepção íntima do
ponto de equilíbrio pessoal; a manifestação mais equilibrada reverberando na psicosfera; a desistência da defesa do egão; o Conscienciograma na condição de ferramenta na recin; a aprendizagem construtiva nos posicionamentos antagônicos; a retidão moral e ética; o posicionamento hígido; a atitude pacificadora; a autossegurança; a desdramatização das mazelas da vida diária; o domínio razoável do sistema nervoso periférico; a superação dos trafares desequilibradores; a confiança na capacidade de autorresolutividade dos problemas cotidianos; a independência intraconsciencial perante a opinião pública; a autocrítica contínua; a heterocompreensão superando impaciências; a falta da vivência da inteligência evolutiva (IE); a redução da impulsividade; a eliminacão total da competitividade; a ansiedade desequilibradora; a autovivência da sinistrose inibindo
reequilíbrios; o orgulho promovendo desarmonia; a superação do porão consciencial; a agressividade verbal afastando reconciliações; as ideias negativas fixas mantendo desequilíbrios; a teimosia inamovível impedindo mudanças; os impulsos subcerebrais; os conflitos intraconscienciais enfrentados propiciando a autevolução; a autossuperação das rotinas e condicionamentos desequilibrados; o modelo homeostático de referência; a empatia facilitando aproximações e reequilíbrio
nas relações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no desenvolvimento da capacidade reequilibradora; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na identificação
dos pontos de desequilíbrio; as trocas energéticas onipresentes; a tendência à equalização das
energias conscienciais (ECs); as evocações dos amparadores extrafísicos; as repercussões extrafísicas dos atos pessoais; o auto e heterodesassédio alavancando reequilíbrios; o autencapsulamento
parassanitário; o trabalho interassistencial das reurbanizações; a vivência da autoconscientização
multidimensional (AM); os parafenômenos promovendo equilíbrios ou desequilíbrios; as assimilações simpáticas; a atenção às parassincronicidades, favorecendo a busca do equilíbrio; o extrapolacionismo parapsíquico; o assédio extrafísico promovendo desequilíbrios; a autoconfiança parapsíquica fortalecendo atitudes homeostáticas; a leitura energética na identificação de desequilíbrios nos ambientes; a atenção aos parafatos na compreensão dos insights; a tenepes auxiliando
na recuperação do equilíbrio nas relações.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético comedimento (medida exata)-imparcialidade
(medida justa); o sinergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais; o sinergismo vontade inquebrantável–capacidade reequilibradora; o sinergismo automotivação interassistencial–equilíbrio cosmoético; o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do equilíbrio dinâmico do
Cosmos; o princípio cosmoético da moderação; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da
autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de Ética Profissional; o código de identidade cultural; o código de conduta da
conscin nas autorreciclagens; o código da megafraternidade; o código de princípios pessoais.
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria do autesforço evolutivo
consciente; a teoria da tares; a teoria da comunicação cosmoética; a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria das relações humanas; a teoria da Cosmoética Destrutiva.
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Tecnologia: a técnica do sobrepairamento cosmoético; as técnicas de autorreequilíbrio
da conscin resiliente; as técnicas de convivência sadia; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; as técnicas de manutenção da
homeostase holossomática.
Voluntariologia: a coexistência cultural no voluntariado conscienciológico; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntário epicentro consciencial; o voluntariado interassistencial auxiliar na remissão
da assedialidade interconsciencial; o voluntariado conscienciológico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Holomaturologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da
Tenepessologia.
Efeitologia: os efeitos reeducativos das crises de crescimento; os efeitos recicladores da
Impactoterapia; o efeito reequilibrador dos posicionamentos cosmoéticos; os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo do EV no holopensene equilibrado; o efeito da racionalidade do
mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura mentalsomática.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses homeostáticas; a criação das neossinapses evolutivas; as neossinapses avançadas geradas pelas neoverpons; as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade; a fixação das neossinapses intermissivas; as paraneossinapses geradas pelo autoparapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo descompensação-compensação; o ciclo assim-desassim; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo investigação-reflexão; a proatividade responsável no ciclo
erro-retratação-acerto.
Enumerologia: o equilíbrio cosmoético; o equilíbrio desassediador; o equilíbrio exemplarista; o equilíbrio interassistencial; o equilíbrio racional; o equilíbrio tarístico; o equilíbrio na
verbação.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio equilíbrio holossomático–
–qualidade da vida consciencial; o binômio Equilibriologia-Serenologia; a prática do binômio
autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio pacifista harmonia intraconsciencial–paz interconsciencial; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio equilíbrio consciencial–
–rendimento proexológico.
Interaciologia: a interação eutimia-anonimato; a interação egocídio-homeostasia; a interação prioridade reciclogênica–homeostase pessoal; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação cosmovisão-megafoco; a interação Fatuística-Parafatuística;
a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva.
Crescendologia: o crescendo equilíbrio intraconsciencial–equilíbrio interconsciencial;
o crescendo homeostase pessoal–homeostase grupal; as reciclagens favorecendo o crescendo da
aceleração reequilibradora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo completismos diários–completismo existencial; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo responsabilidade-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio bem-estar–bom
humor–homeostasia interconsciencial; o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção focada–lucidez maior; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio autodomínio-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio senso universalista–senso maxifraterno–senso cosmoético.
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Polinomiologia: o polinômio dieta nutritiva–sono repousante–exercícios moderados–
–EV profilático; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial.
Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio estático / equilíbrio dinâmico; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo psicossoma
/ mentalsoma; o antagonismo ato assistencial / ato doloso.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo de
pensar demais e agir de menos; o paradoxo aparente da estabilidade sem imobilidade; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo
de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira; o paradoxo de o recuo cosmoético poder viabilizar reequilíbrios ampliados.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a meritocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da
causa e efeito; a lei de atração dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis.
Filiologia: a neofilia; ortofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a fenomenofilia; a energofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a erradicação da comunicofobia; a heterocriticofobia; a eliminação da reeducaciofobia; o combate à organizaciofobia; a autorrecinofobia.
Sindromologia: a libertação da síndrome da onipotência; a eliminação da síndrome da
bipolaridade; a autossuperação da síndrome da impulsividade; a profilaxia da síndrome da automimese fossilizadora; a supressão da síndrome da pusilanimidade; a erradicação da síndrome da
inércia.
Maniologia: a apriorismomania; a mania de desistir; a patomania; a egomania; a flagelomania; a criticomania; a fracassomania.
Mitologia: a extinção do mito da existência de vitória-derrota entre consciências; a eliminação do mito do impossível; o mito de mudanças sem esforços; o mito das verdades absolutas; o mito da autopesquisa concluída; o mito da evolução sem erro; o mito do caos.
Holotecologia: a cognoteca; a cosmoeticoteca; a democracioteca; a serenoteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a pacificoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin recicladora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; 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 profissional liberal; o profissional das organizações; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; os profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a profissional liberal; a profissional das organizações; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; as profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: capacidade reequilibradora restrita = a habilidade em realizar autanálises
mínimas aplicadas na recomposição da harmonia, porém com baixo grau de lucidez; capacidade
reequilibradora ampla = a habilidade em realizar autanálises avançadas aplicadas na retomada do
equilíbrio holossomático com elevado grau de lucidez.
Culturologia: a cultura do equilíbrio consciencial; a Multiculturologia da Paz; a cultura conscienciológica; a cultura da Homeostaticologia; a cultura da Autevoluciologia; a cultura
do positivismo cosmoético; a cultura da Paradireitologia.
Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 24 autavaliações dos níveis teáticos da capacidade reequilibradora, passíveis de serem autaplicadas pela conscin interessada:
01. Anticonflituosidade. O desenvolvimento da antiofensividade e utilização de mecanismos de autodefesa energética. Qual o emprego autoconsciente do heteroperdão das imaturidades alheias promovendo o reequilíbrio?
02. Antiemocionalidade. O controle psicossomático, evitando as automimeses estagnadoras. Qual o grau de reflexão evolutiva constante na busca do autequilíbrio?
03. Autoridade. A capacidade da liderança democrática e lúcida na evolução grupocármica. Qual a qualificação da capacidade de condução no exercício da autoridade denotando
equilíbrio nas manifestações?
04. Competitividade. A consciência da coexistência madura diminuindo a concorrência
e combatividade. Qual o saldo das ações intrafísicas atenuando confrontos e promovendo reequilíbrios interconscienciais?
05. Comunicabilidade. A interlocução lúcida entre consciências em todas as dimensões. Qual a estilística no desenvolvimento da linguagem tarística, verbal e gráfica, denotando
o equilíbrio da ortocomunicação?
06. Conexidade. A qualidade das ligações com holopensenes extrafísicos. Qual o grau
de aceitação da paraprocedência extrafísica promovendo autequilíbrio?
07. Consciencialidade. A autanálise constante do binômio consciencialidade-materialidade. Qual a lucidez e o nível da autoconscientização multidimensional, indicando equilíbrio interdimensional?
08. Convivialidade. A convivência fraterna e as reconciliações grupocármicas na busca
da harmonia vivencial. Qual a estabilidade das ligações cosmoéticas nas relações, promotoras de
reequilíbrios entre parceiros evolutivos?
09. Cosmoeticidade. A busca da ortopensenidade na autexemplificação proéxica diária.
Qual o princípio cosmoético orientador nas atitudes definidoras do caráter, indicativo do reequilíbrio ortopensênico?
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10. Criticidade. A holomaturidade no julgamento avaliativo evitando justificações e estupros evolutivos. Qual a conduta pessoal nas reações perante a auto e heterocrítica, sem desequilíbrios intraconscienciais?
11. Equanimidade. A coerência teática da justiça, senso de equidade e respeito à igualdade. Qual a reação diante das injustiças e posições sectárias inflexíveis, passíveis de causar desequilíbrios?
12. Holochacralidade. A hiperacuidade bioenergética na convivência construtiva com
as energias conscienciais. Qual o gabarito dos EVs profiláticos no equilíbrio interno e externo?
13. Holossomaticidade. A profundidade da autoconscientização do ecossistema multidimensional. Qual o emprego cosmoético dos veículos de manifestação da consciência, embasando o reequilíbrio holossomático?
14. Intelectualidade. A maturidade do atributo intelectual na expressão do conhecimento e fluência ideativa. Qual o nível das autodescobertas e uso dos dicionários cerebrais na produção gesconológica equilibrada?
15. Logicidade. A percepção da lógica evolutiva e a superação de mitos ultrapassados.
Qual o nível de evitação dos mitos alienantes passíveis de desequilibrar a automanifestação?
16. Pacificidade. A vivência antibelicista consciente na manutenção da dignidade humana. Qual o nível de compromisso com as atitudes de antiviolência, reequilibradoras da convivialidade ainda patológica na Socin?
17. Paraperceptibilidade. A dinâmica do parapsiquismo útil. Qual o grau de parapsiquismo lúcido visando o reequilíbrio da interassistencialidade?
18. Personalidade. A característica personalíssima do temperamento na manifestação
pessoal. Qual a retidão do comportamento e equilíbrio pessoal na formação da personalidade
equilibrada?
19. Prioridade. A abrangência do despertamento evolutivo cosmoético na condição de
prioridade máxima. Qual o esforço e o vigor para alcançar os objetivos da holomaturidade na
vida, denotadora do equilíbrio consciencial?
20. Profissionalidade. A polivalência pessoal no desenvolvimento da competência técnica. Qual o nível do equilíbrio pessoal e automotivação para assistência na profissão?
21. Racionalidade. A preferência mentalsomática nas decisões. Qual o compromisso
teático com a autocientificidade reequilibradora?
22. Seriexialidade. A aceitação do ciclo multiexistencial no grupocarma. Qual a profundidade da lucidez na promoção de reequilíbrios diante das auto e heterorretrocognições?
23. Sociabilidade. A facilidade de contatos no acolhimento das demandas sociais. Qual
o nível de autoajustamento equilibrado nos grupos sociais de convivência?
24. Universalidade. A posição antissectária e antidogmática. Qual o alcance da visão
megacosmopolita na evolução da democracia pura, sinônimo de equilíbrio social?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a capacidade reequilibradora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Atitude inovadora: Administraciologia; Neutro.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Fórmula SEI: Paradireitologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

A CAPACIDADE REEQUILIBRADORA AMPLIA A HOLOPENSENIDADE HOMEOSTÁTICA E VIABILIZA RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS, FORTALECENDO A IMPERTURBABILIDADE, A EUTIMIA E A INTERASSISTENCIALIDADE LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza autesforços em prol do autequilíbrio?
Quais reciclagens vem realizando a partir do sobrepairamento cosmoético perante as adversidades?
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
314, 601 e 1.425.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 128 e 176.

A. D.
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CAPACITAÇÃO TARÍSTICA
(TARISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A capacitação tarística é a série de ações e efeitos parapedagógicos vivenciados pela conscin, homem ou mulher, favorecendo o desempenho assistencial para esclarecimentos interconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo capacidade deriva do idioma Latim, capacitas, “volume que algum recipiente pode conter; poder mental de compreensão”. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada
de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O prefixo es oriunda também do idioma Latim, ex, “movimento para fora;
transformação”. O vocábulo claro vem do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante;
iluminado”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Capacitação para a tarefa do esclarecimento; capacitação para a tares.
2. Habilitação tarística. 3. Formação tarística. 4. Aprimoramento tarístico. 5. Desenvolvimento
tarístico. 6. Graduação tarística. 7. Capacitação interassistencial esclarecedora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo capacitação: autocapacitação; autocapacitador; autocapacitadora; autocapacitar; autoincapacitação;
autoincapacitar; autorrecapacitação; autorrecapacitar; capacidade; capacitada; capacitado;
capacitador; capacitadora; capacitante; capacitar; capacitativo; capaz; descapacitação; descapacitada; descapacitado; descapacitante; descapacitar; heterocapacitação; incapacidade; incapacitação; incapacitada; incapacitado; incapacitante; incapacitar; incapaz; neocapacidade; recapacitação; recapacitada; recapacitado; recapacitar.
Neologia. As 3 expressões compostas capacitação tarística, capacitação tarística intelectiva e capacitação tarística parapsíquica são neologismos técnicos da Taristicologia.
Antonimologia: 1. Incapacitação tarística. 2. Incapacitação não esclarecedora. 3. Capacitação taconística. 4. Autoincapacitação tarística. 5. Habilitação ao assistencialismo.
Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade evolutivo; o Pesquisarium; o Mentalsomarium; o modus faciendi da tares; a elaboração do curriculum vitae proexológico; a opção pela
tarefa do esclarecimento muito além do falar gratia argumentandi; o checklist evolutivo; o feedback tarístico; o telemarketing tarístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade tarística.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Somos incrivelmente capazes. A tares eterniza. Tares: esclarecer consolados. Tares: refinamento educativo. Esclareçamos com educação.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa ao tema: – Quem ensina aprende duas
vezes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Taristicologia; o holopensene do empenho tarístico pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autoincapacitação pela esquiva da troca de influências pensênicas; o domínio da grafopensenidade tarística através do autodesassédio mentalsomático.
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Fatologia: a capacitação tarística; a capacitação contínua; a capacitação docente; a capacitação autoconsciente; o autaprimoramento pessoal para o exercício da função amparadora; a minipeça lúcida; a autocapacitação para o entrosamento prolífico ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a excelência da autocapacitação proexológica; as reciclagens docentes;
o êxodo estudantil para capacitação profissional; a autocapacitação no gerenciamento de conflitos; a difusão da Conscienciologia; as itinerâncias docentes; as atividades esclarecedoras das Cognópolis; a força presencial; o desenvolvimento da autoliderança assistencial; a interassistência racional; os fluxos e contrafluxos da tares; o autenfrentamento libertário; a dosificação da assistência; as obras conscienciocêntricas; o autodesempenho assistencial; a saída da retaguarda para
o front da tarefa assistencial evoluída; a autexposição interassistencial; o abertismo consciencial;
a opção pela assistência cosmoética atacadista; a produtividade tarística; a tares irreverente; o bordão didático; a refutação esclarecedora; a expansão das verdades relativas de ponta (verpons);
a excelência na comunicabilidade antidogmática; os debates do Círculo Mentalsomático no Tertuliarium; o auxílio policármico; o objetivo da informação tarística; os limites assistenciais regulados pelo nível evolutivo do ouvinte; a meta evolutiva prioritária; o acervo das filmagens das exposições tarísticas; os cursos da Conscienciologia; a docência conscienciológica; o traquejo na
aplicação da tares; o acolhimento interassistencial; o desassédio mentalsomático; os bastidores do
exercício tarístico; o atacadismo consciencial; a abordagem consciencial; a consecução da tacon
pré-tares quando necessária; o autoposicionamento antidogmático; os extrapolacionismos; a oportunidade de ajudar; a assistência precoce; o investimento na atividade intelectual para a gestação
consciencial; a capacidade de não omitir informação para quem precisa; a convivência tarística da
dupla evolutiva (DE); a vocação para a assistência; a evitação da automimese da tacon; os desafios da tares; a harmonização interconsciencial pró-tares; o ânimo na capacitação tarística dos
compassageiros evolutivos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a capacitação parapsíquica interlocutória multidimensional; a autocapacitação na tenepes; a formação paraprofissionalizante; a capacitação evolutiva pré-ressomática; a paraimpactoterapia tarística; a captação
de paraverpons; a inspiração dos amparadores extrafísicos da função tarística; a parapreceptoria
funcional presente na elaboração de comunicação tarística; a pangrafia tarística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tarístico do exemplarismo pessoal; o sinergismo autonomia consciencial–capacitação profissional; o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever
tarístico; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo assistencial;
o sinergismo tarístico teática-verbação-confor; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística; o sinergismo paciência-tares.
Principiologia: o princípio do comprometimento tarístico; o princípio tarístico de pesar
as próprias palavras; o princípio tarístico de priorizar o aluno em detrimento do tema; o princípio de buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio cosmoético de não se medrar perante a demanda tarística; o princípio tarístico do emprego da irreverência sem ironia ou sarcasmo; o princípio tarístico de ―fornecer o peixe‖ e ―ensinar a pescar‖.
Codigologia: o código pessoal de generosidade; o código pessoal de fraternismo; o código pessoal de convivialidade; o código de qualidade assistencial; o poder tarístico do código
pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da reurbex; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da serialidade das vidas sucessivas; a teoria do confor tarístico; a teoria das verdades relativas de ponta
da Conscienciologia; a teoria do completismo existencial da tares.
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Tecnologia: a autocapacitação técnica comprovada; a autocapacitação para o exercício
futuro da técnica da taquirritmia megagescônica; a técnica do histrionismo tarístico; a técnica do
contrapensene tarístico; a técnica da exaustividade; a substituição indubitável do “fazer média”
pela técnica da tares; as neotecnologias da Era das Supercomunicações ampliando o universo tarístico.
Voluntariologia: a capacitação de conscins no paravoluntariado; o voluntariado tarístico das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado da assistência tarística exemplificando a teática conscienciológica; a recapacitação técnica no paravoluntariado tarístico; o voluntário retomador de tarefas; o duplismo entrosado ao voluntariado tarístico; o voluntariado tarístico dedicado à microminoria de interessados.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico (labcon) docente favorecendo a autocapacitação ininterrupta; a doação tarística do próprio laboratório consciencial; os laboratórios
da Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invísivel dos Escritores Tarísticos; o Colégio Invísivel da Assistenciologia; o Colégio Invísivel da Conviviologia; o Colégio Invísivel da Cosmoeticologia; o Colégio Invísivel da Mentalsomatologia; o Colégio Invísivel da Parapedagogiologia; o Colégio Invísivel da Tenepessologia.
Efeitologia: os efeitos formais na força tarística; os efeitos tarísticos do gesto comunicativo bem empregado; o efeito euforizante das investigações mentaissomáticas tarísticas; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; o efeito reflexivo da autenticidade tarística; os efeitos homeostáticos das abordagens tarísticas impactantes; os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e interessante; os efeitos da autoridade cosmoética na eficácia tarística; o efeito homeostático das conversações tarísticas; o efeito tarístico de
abrir mão do individual em prol do coletivo; os efeitos tarísticos das argumentações racionais irresistíveis; os efeitos benéficos do talento pessoal aplicado às práticas tarísticas.
Neossinapsologia: a busca pela constante capacitação e incremento da Autoneossinapsologia com fins interassistenciais; as neossinapses geradas pelo aprendizado tarístico; as paraneossinapses advindas do exercício da tares.
Ciclologia: o ciclo disposição–dedicação–capacitação interassistencial; o ciclo assistência taconística–assistência tarística; o ciclo tarístico talentos pessoais–gestações conscienciais; o ciclo produção tarística–troca de companhias extrafísicas.
Enumerologia: a capacitação tarística interassistencial; a capacitação tarística gesconológica; a capacitação tarística parapedagógica; a capacitação tarística voluntariológica; a capacitação tarística proexológica; a capacitação tarística tenepessológica; a capacitação tarística
parapsíquica.
Binomiologia: a autocapacitação consciencial através do binômio disciplina-perseverança; o binômio capacitação-assertividade; o binômio capacitação-ociosidade; a capacitação no
binômio percuciência paraperceptiva–atilamento multidimensional; o binômio tarístico Impactoterapia-benignidade; o binômio independência–autonomia tarística; o binômio retidão autopesquisística–realismo autotarístico; o binômio desinibição intelectual–versatilidade tarística.
Interaciologia: a interação repetição pesquisística–capacitação tarística; a interação
autoformação continuada–autocapacitação interminável; a interação reciclagem intraconsciencial–capacitação para o trabalho em equipe multidimensional; a interação formação profissional
integral–capacitação para o esclarecimento junto à equipex.
Crescendologia: o crescendo superação intraconsciencial–capacitação interassistencial; o crescendo autesforço–autocapacitação–autossuperação consciencial–autoridade moral;
o crescendo assistência taconística–assistência tarística; o crescendo recapacitação integral–ortoconvívio; o crescendo intensidade–continuidade da ação tarística; o crescendo empreendedor
taconístico–empreendedor tarístico; o crescendo cosmoético compromisso com a assistência–
–maxicompletismo tarístico.
Trinomiologia: o trinômio formação-capacitação-aperfeiçoamento; o trinômio habilidade-capacitação-independência; o trinômio fortalecimento-capacitação-aperfeiçoamento; o trinômio capacitação-treinamento-autocompetência; o aprimoramento tarístico através do trinômio
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intelectualidade cosmoética–parapsiquismo assistencial–comunicabilidade assertiva; o trinômio
anticonflitividade–sobrepairamento–interassistencialidade tarística; o trinômio assistência tarística–Impactoterapia–crise de crescimento; o trinômio tarístico artigo-verbete-livro; o trinômio
tares-gescons-autorrevezamentos.
Polinomiologia: o polinômio preservação da autoimagem–esquiva do enfrentamento–
–autoincapacitação–estagnação evolutiva; o polinômio funcional autoplanejamento-autorganização-autodireção-autavaliação-autocapacitação-automanutenção; a autolucidez tarística no polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informação providencial.
Antagonismologia: o antagonismo capacitação para a guerra / capacitação para a paz;
o antagonismo capacitação tarística / capacitação taconista; o antagonismo assistência tarística
/ assistencialismo; o antagonismo perfil tarístico / perfil taconístico; o antagonismo ação anticosmoética / conscientização tarística; o antagonismo eslarecimento tarístico / conversa jogada
fora; o antagonismo realismo tarístico / ilusões mundanas; o antagonismo postura tarística / postura taconista; o antagonismo praticante da tacon / agente retrocognitor tarístico.
Paradoxologia: o paradoxo da intervenção tarística silenciosa; o paradoxo dos temas
nosográficos serem mais prioritários nas pesquisas tarísticas; o paradoxo tarístico ideias impactantes–energias conscienciais (ECs) acolhedoras; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo dos revertérios intrafísicos de origem tarística sinalizarem acréscimo
positivo na FEP do agente da tares.
Politicologia: a taristicocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço tarístico.
Filiologia: a taristicofilia; a assitenciofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a neofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a evoluciofobia; a raciocinofobia; a insistência neofóbica nas práticas primárias e mais fáceis da tacon frente a autovivência mais evoluída e difícil da tares.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de querer fazer negocinho na tares; a profilaxia da gurumania.
Mitologia: a tares objetivando a eliminação dos mitos religiosos sobre a extrafisicalidade; a eliminação dos mitos eletronóticos sobre a inexistência da extrafisicalidade; a quebra dos
mitos milenares através da tares cosmoética.
Holotecologia: a taristicoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tenepessoteca; a mentalsomatoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Assistenciologia: a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Didaticologia; a Docenciologia; a Interassistenciologia; a Megataristicologia; a Paradidaticologia; a Teaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tarística; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: capacitação tarística intelectiva = as apreensões cognitivas ocorridas
a partir da leitura e estudos conscienciológicos; capacitação tarística parapsíquica = as apreensões paraperceptivas paradidáticas, ocorridas a partir das práticas da tenepes.
Culturologia: a cultura da holomaturidade evolutiva tarística; a cultura da interassistencialidade tarística; a cultura da Taristicologia.
Autavaliação. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22 autoquestionamentos para reflexão sobre o autodesempenho tarístico:
01. Anúncios. Divulga anúncios tarísticos no Tertuliarium?
02. Artigos. Escreveu artigos para revistas técnicas de Conscienciologia?
03. Biografia. Fez análise biográfica? Apresentou pesquisas em jornadas, simpósios, ou
congressos conscienciológicos?
04. Blog. Possui blog ou site de divulgação da Conscienciologia?
05. Colegiologia. Participa de algum Colégio Invisível da Conscienciologia?
06. Conselho dos 500. Participa do Conselho dos 500?
07. Conselho Editorial. Participou de conselho editorial de publicação conscienciológica?
08. Coordenação. Foi ou é coordenador de IC?
09. Curso. É autor de curso da Conscienciologia?
10. Docência. Atua na docência tarística?
11. Entrevista. Deu entrevista de divulgação ou informação tarística em rádio, TV, jornal ou revista?
12. Eventos. Participou da organização de eventos, feiras, exposições, congressos, congraçamentos conscienciológicos?
13. Itinerância. É professor itinerante da Conscienciologia?
14. Neologismos. Contribui com neologismos da Conscienciologia?
15. Perguntas. Faz perguntas no Tertuliarium?
16. Pesquisas. Participa de grupo de pesquisas conscienciológicas (GPCs)?
17. Provas. Participou da Prova da Conscienciologia? E da Prova de Imagística?
18. Revisão. Atua na revisão de livros, artigos, entrevistas ou notícias da Conscienciologia?
19. Tenepes. É praticante da tenepes? Há quanto tempo? Já pensou na ofiex?
20. Tradução. Realiza traduções de textos e / ou obras conscienciológicas?
21. Verbetes. Escreve verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia?
22. Voluntariado. É voluntário(a) da Conscienciologia?
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a capacitação tarística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
03. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Automaxidissidência: Autorrecinologia; Homeostático.
05. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Cointervenção tarística: Interassistenciologia; Neutro.
07. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Formação conscienciológica: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
11. Megatares cosmovisiológica: Megataristicologia; Homeostático.
12. Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
13. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Qualificação da tares: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

A CAPACITAÇÃO TARÍSTICA PROPORCIONA À CONSCIN
A AQUISIÇÃO DE NEOCONSTRUCTOS ESCLARECEDORES
E ÚTEIS AO LONGO DAS PRÁTICAS INTERASSISTENCIAIS
CONSTITUINDO, ASSIM, VALIOSO APORTE EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui tendências pessoais tarísticas? Já abriu
mão da tacon dando prioridade à tares, ampliando a capacidade interassistencial? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 128, 178 e 326.

C. N.
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CAPITALIZAÇÃO CONSCIENCIAL
(VOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A capitalização consciencial é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, tirar proveito diuturno da própria condição evolutiva, com o máximo de rendimento da carga
de conhecimento apreendido, dos atributos conquistados e da bagagem multiexistencial acumulada, expandindo a autocognição e a interassistencialidade, compondo aquisição programada cosmoética em prol da Holomaturologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo capital vem do idioma Latim, caput, “cabeça; parte superior; parte
principal”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso
íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Capitalização existencial. 2. Proveito autevolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 38 cognatos derivados do vocábulo capital:
anarcocapitalismo; anticapitalismo; autocapitalização; capita; capitação; capitalado; capitalidade; capitada; capitado; capitalismo; capitalista; capitalística; capitalístico; capitalizabilidade; capitalização; capitalizada; capitalizado; capitalizar; capitalizável; capitar; descapitalizabilidade; descapitalização; descapitalizada; descapitalizado; descapitalizador; descapitalizadora;
descapitalizar; descapitalizativa; descapitalizativo; descapitalizatória; descapitalizatório; desçapitalizável; hipercapitalismo; megacapitalização; minicapital; minicapitalização; recapitalização; recapitalizar.
Neologia. As 3 expressões compostas capitalização consciencial, minicapitalização
consciencial e megacapitalização consciencial são neologismos técnicos da Voliciologia.
Antonimologia: 1. Desperdício consciencial. 2. Depreciação consciencial. 3. Desvalorização consciencial.
Estrangeirismologia: o superavit existencial; o know-how evolutivo aproveitado;
o background autovivencial apreendido; o modus faciendi singular potencializado; a manière de
faire conscienciológica; o usufruto do bliss point existencial; o preenchimento do deficit cognitivo pessoal a partir da capitalização consciencial; as benesses da conscin large.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autodeterminação evolutiva.
Ortopensatologia: – “Autovalorização. O autorreconhecimento cosmoético não é manifestação de orgulho pessoal, mas pode ser uma autovalorização teática, capaz de expandir
a autocognição e a autoconfiança nas tarefas interassistenciais da conscin, homem ou mulher”.
“Valorize os componentes da sua vida. Tudo em você pode ser aproveitado, neurônios, músculos, ideias, decisões e até a sua matéria gasta pode ser aplicada na condição de esterco ou adubo
natural”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da volição evolutiva; o holopensene da autodeterminação evolutiva; o holopensene do autoconhecimento; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a ancoragem autopensênica na autoconvivialidade sadia máxima; os ortopensenes; a ortopensenidade;
o prumo ortopensênico sustentando a capitalização consciencial.
Fatologia: a capitalização consciencial; o capital holobiográfico; a economia autevolutiva; a assunção do valor pessoal no atual momento evolutivo; a fruição plena do saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o autorreconhecimento cosmoético; o reconhecimento da autorrespon-
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sabilidade evolutiva; a autoconsciência das capacidades, papel e localização no grupo evolutivo;
a assunção dos trafores pessoais; a noção mais exata do valor das autocompetências e realizações;
a admissão da autorrealidade; a autocognição em prol da saída do subnível evolutivo; as potencialidades latentes e inatas; o neo-holossoma enquanto megarrecurso existencial; a convergência para a proéxis pessoal e grupal; a capitalização cognitiva pessoal máxima; o autodesempenho existencial prioritário; o desperdício consciencial; a leniência volitiva; a civilização capitalista inibindo a capitalização consciencial; a Era Consciencial; os neovalores existenciais; a capitalização
consciencial semeando os neovalores rumo ao Estado Mundial Cosmoético; a Autorganizaciologia; a excelência existencial enquanto autorresponsabilidade inalienável; a vida humana otimizada em prol do máximo proveito evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a capitalização do
conhecimento pessoal multidimensional; a voliciolina enquanto recurso consciencial inalienável;
a autaplicação intencional das exteriorizações energéticas interassistenciais; os insights pessoais
ratificando o autorreconhecimento da condição singular de intermissivista pré-ressomático; a sinalética energética e parapsíquica insinuando as neoconquistas holossomáticas; a busca pela compreensão multiexistencial do próprio holossoma; a autoconsciência holossomática teática; os esforços multidimensionais em prol da magnoproéxis pessoal; o amparo extrafísico em prol da superação do subnível existencial dos intermissivistas; o valor agregado na autevolução com a assunção da vida multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos cons magnos recuperados.
Principiologia: o princípio da exclusividade da conteudística consciencial; o princípio
da autoconsciência multidimensional; o princípio da inalienabilidade autovivencial; o princípio
tarístico do autesclarecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando e fortalecendo a capitalização consciencial.
Teoriologia: a teoria da evolução.
Tecnologia: a técnica da autorganização evolutiva; a técnica de apreensão imediata do
mais rentável; a técnica da quantificação da qualidade do melhor; a técnica de viver coerentemente; a técnica da priorização do mais relevante; as técnicas de aproveitamento máximo do
tempo evolutivo; as técnicas de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: os efeitos da extensão e profundidade da bagagem autocognitiva.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses sobre a autoconsciencialidade advindas da anatomização seriexológica; as neossinapses adquiridas pelas ideias
inatas do Curso Intermissivo (CI); a conquista teática das neossinapses intermissivas prioritárias; a reativação das parassinapses parapsíquicas das retrovidas; as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses das neoconquistas evolutivas.
Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento.
Enumerologia: a autovalorização mesológica; a autovalorização familiar; a autovalorização genética; a autovalorização cognitiva; a autovalorização cultural; a autovalorização paragenética; a autovalorização da inteligência evolutiva (IE).
Binomiologia: o binômio autoimagem-heteroimagem; o binômio capital paracultural–
–capital consciencial; o binômio holossoma-autoproéxis; o binômio teoria intermissiva–prova
teática; o binômio autocrítica-autodiscernimento; o binômio autocognição-autoconfiança.
Interaciologia: a interação vigor volitivo–rigor cosmoético; a interação intermissibilidade-intrafisicalidade; a interação inputs-insights; a interação dos recebimentos; a interação dos
recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação autodesempenho proexológico-Curso
Intermissivo pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis.
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Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo da valorização do parapsiquismo lúcido; o crescendo do valor dado a cada minuto existencial; o crescendo valores da Socin–valores cosmoéticos; o crescendo valores
éticos intrafísicos–valores cosmoéticos multidimensionais; o crescendo valores intrafísicos–valores multidimensionais.
Trinomiologia: a capitalização consciencial corrompida pela sedução do trinômio sexodinheiro-poder; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio Genealogia-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da
exaustividade–técnica da circularidade; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; os autovalores básicos afins do trinômio Autevoluciologia-Interassistênciologa-Cosmoeticologia; o trinômio vontade-intenção-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma enquanto megapatrimônio consciencial a ser capitalizado pela conscin lúcida.
Antagonismologia: o antagonismo capitalização consciencial / cabotinismo; o antagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo calculismo cosmoético / arrivismo; o antagonismo
aproveitamento / desperdício; o antagonismo egolatria / egocídio cosmoético; o antagonismo
essência / aparência; o antagonismo altruísmo / egoísmo.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin pedinte ―sentada em pote de ouro‖; o paradoxo
da capacidade pessoal desconhecida pela própria consciência e reconhecida por outrem.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo qualificando os autoconteúdos vivenciáveis;
a lei do maior esforço pesquisístico aplicada à busca incessante da cognição sobre si mesmo; a lei
do maior esforço aplicada à máxima rentabilidade evolutiva.
Filiologia: a autocogniciofilia; a voliciolinofilia.
Fobiologia: a autofobia impedindo as autoinvestigações e autossuperações prioritárias.
Sindromologia: a superação da síndrome da pré-derrota.
Maniologia: a eliminação da mania de menosprezar os talentos pessoais.
Holotecologia: a cognoteca; a volicioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;
a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia;
a Autorrealismologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Autoconscienciometrologia; a Paraxiologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciografologista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciografologista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-
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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 autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicapitalização consciencial = a assunção teática de minitrafor, com
foco na intelectualidade, em prol do êxito profissional; megacapitalização consciencial = a assunção teática de megatrafor, com foco na paraperceptibilidade, em prol da magnoproéxis pessoal.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Paraxiologia; a cultura da
Economia Consciencial.
Neoconquistas. Os esforços pessoais em prol de neoconquistas evolutivas conduzem ao
usufruto dos bens existenciais até então ignorados, desvalorizados, depreciados ou menosprezados pela conscin ínscia.
Autorrealismo. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, relacionadas na ordem
alfabética, 30 especialidades e respectivas questões sobre as autoconquistas existenciais, passíveis
de serem consideradas nas pesquisas da capitalização consciencial:
01. Amparologia. Amparabilidade de função identificada?
02. Autoconscienciometrologia. Autoconscienciometria ativa?
03. Autodecidologia. Autodecisões exitosas?
04. Autodidatismologia. Autodidatismo contínuo?
05. Autossuficienciologia. Independência financeira conquistada?
06. Conscienciografologia. Autorado conscienciológico vivenciado?
07. Consciencioterapeuticologia. Consciencioterapia realizada?
08. Cosmoeticologia. Autoincorruptibilidade exercitada?
09. Duplologia. Duplismo assentado?
10. Educaciologia. Educação formal prolongada?
11. Evoluciologia. Inteligência evolutiva aplicada?
12. Extrapolacionismologia. Extrapolacionismos parapsíquicos acumulados?
13. Familiologia. Família nuclear assistida?
14. Generalismologia. Competências técnicas diversificadas?
15. Holomaturologia. Maturidade consciencial ascendente?
16. Holossomatologia. Saúde consciencial equilibrada?
17. Liderologia. Capacidade de liderança identificada?
18. Mentalsomatologia. Intelectualidade produtiva?
19. Parapedagogiologia. Docência conscienciológica aperfeiçoada?
20. Parapercepciologia. Parapsiquismo intelectual vivenciado?
21. Poliglotismologia. Idiomas dominados?
22. Proexologia. Recebimento de aportes proexogênicos?
23. Profissionalismologia. Êxito profissional reconhecido?
24. Projeciologia. Projetabilidade lúcida vivenciada?
25. Psicossomatologia. Autossuperações emocionais reconhecidas?
26. Ressomatologia. Infância diferenciada?
27. Sinaleticologia. Sinalética energética e parapsíquica desenvolvida?
28. Tenepessologia. Tenepessismo atuante?
29. Traforologia. Trafores pessoais aplicados?
30. Verbetografologia. Verbetorado teático?
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Completismo. Vale refletir sobre a impossibilidade ou redução do percentual de compléxis diante da condição de esquiva ou inoperância quanto aos próprios atributos e autotrafores,
inibindo a capitalização consciencial.
Neovalor. A tomada de consciência e a apreensão de neovalor relativo à própria condição intrafísica no atual momento existencial, pós-Curso Intermissivo, é providência insubstituível
para a autopromoção evolutiva.
Autempoderamento. A capitalização consciencial permite à conscin lúcida, sem cabotinismo e com toda a autocriticidade cosmoética, apoderar-se de si mesma, ajustando-se à realidade
circundante inalienável, rumo às autorrealizações prementes, superando quaisquer resquícios da
vivência em subnível evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a capitalização consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autoconstatação: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
04. Autopotencial integrado: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Autovalor ínsito: Paraxiologia; Homeostático.
08. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
09. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
11. Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Investimento consciencial: Proexologia; Homeostático.
13. Neovalor: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

A CAPITALIZAÇÃO CONSCIENCIAL TORNA-SE PARADEVER
DO INTERMISSIVISTA AUTODETERMINADO, AO ASSUMIR
O PROTAGONISMO AUTEVOLUTIVO, HONRANDO A CONDIÇÃO ÍMPAR DE MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tira proveito da própria condição existencial? Na
escala de 1 a 5, qual nível de rendimento evolutivo vem obtendo a partir da vontade pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 192 a 194.
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2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
259.

D. D.
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CAPÍTULO INTRODUTÓRIO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O capítulo introdutório é o texto preliminar de abertura ou apresentação da
obra publicada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo capítulo vem do idioma Latim, Capitulum, ―cabeça pequena; capitel de coluna; divisão de um livro”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo introdutório deriva do idioma Latim, introductorius, “que introduz; que inicia”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Introdução da obra escrita. 2. Capítulo de entrada. 3. Parte inicial da
obra. 4. Divisão preambular da publicação. 5. Seção preliminar da obra.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo capítulo:
acapitulada; acapitulado; acapitular; capitulação; capitulada; capitulado; capitulador; capituladora; capitulante; capitular; capituliforme; capítulo-ensaio.
Neologia. As 3 expressões compostas capítulo introdutório primário, capítulo introdutório intermediário e capítulo introdutório avançado são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Capítulo conclusivo. 2. Capítulo final. 3. Divisão de encerramento
da obra. 4. Divisão de arremate da publicação. 5. Seção de fechamento da obra. 6. Epílogo.
Estrangeirismologia: o introductory chapter; a introduction; o rapport estabelecido entre autor e leitor por meio da publicação; o Gesconarium; o Grafopensenarium; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade escrita cosmoética e evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o holopensene pessoal da Gesconologia; o holopensene pessoal da Grafopensenologia; a tradução da autocognição em grafopensenes interassistenciais; a ortografopensenidade predispondo o rapport com amparadores extrafísicos técnicos de função; os definopensenes; a definopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; as elaborações pensênicas do autor explicitadas no capítulo introdutório da obra; o texto publicado refletindo as características da pensenidade do autor.
Fatologia: o capítulo introdutório; o introito da publicação; a introdução expositiva da
temática central da gescon; os prolegômenos do tratado científico; o capítulo inicial enquanto manual de instruções de leitura da obra; o capítulo preambular na condição de resumo da publicação;
a introdução enquanto elemento fundamental da obra técnica; a criteriosidade na elaboração do
capítulo introdutório; a evitação das omissões deficitárias de informações cruciais sobre a obra no
capítulo inicial; a interatividade máxima entre autor e leitor podendo ocorrer justamente na introdução da obra; a abertura do texto sendo também a introdução à intraconsciencialidade do autor;
o nível de inteligência conscienciográfica do autor evidenciado nos preâmbulos da obra escrita;
a intencionalidade do autor explicitada na introdução do texto publicado; o posicionamento franco do autor exposto no início da publicação; o capítulo introdutório objetivo e honesto poupando
o tempo do leitor na seleção das leituras pessoais; o capítulo preliminar possibilitando a desdramatização do processo de construção gesconológica; a obra publicada capaz de falar pelo autor
até depois da própria dessoma; a manifestação física, palpável e evidencial das ideias de determinada vida da conscin lúcida, registradas para a posteridade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a possibilidade de
acesso às próprias obras escritas em outras ressomas; o autorrevezamento multiexistencial autoral.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade traduzido nos capítulos introdutórios das obras pessoais; o sinergismo da organização das ideias no
texto; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor; o sinergismo análise-síntese.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de toda obra ter cunho autobiográfico; o princípio da responsabilidade intransferível do autor sobre a obra escrita; o princípio da inteligibilidade textual;
o princípio da economia linguística; o princípio da interassistencialidade pela comunicação gráfica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) explicitado pela obra escrita.
Tecnologia: as técnicas de assistência mentalsomática ou tarística; a técnica da Impactoterapia Cosmoética aplicada à Gesconologia Tarística; a técnica de checagem da qualidade das
intenções na comunicação grafada; a técnica da comunicação científica; a técnica da pontoação;
a técnica do aperitivo intelectual; a técnica da seletividade dos textos lidos.
Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Pesquisadores;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da inteligência evolutiva (IE) na priorização da tares gráfica; o efeito das autopesquisas na qualificação da escrita tarística; o efeito do conhecimento compartilhado; os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da obra; o efeito assistencial
da grafopensenidade cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses promotoras do aprimoramento
e renovação do estilo grafopensênico pessoal.
Ciclologia: o ciclo da escrita; o ciclo coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento
didático–difusão tarística; o ciclo autopesquisa-recin-gescon; o ciclo autorado gesconológico–
–autorrevezamento seriexológico.
Binomiologia: o binômio pesquisa-publicação; o binômio conteúdo-forma; o binômio
linguagem-pensamento; o binômio escritores-escritos; o binômio grafopensene-evocação; o binômio eficácia comunicativa–responsabilidade tarística; o binômio esclarecimento–desassédio
mentalsomático; o binômio sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã.
Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação autor-revisor; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação mentalsomática ideia–linguagem–estilo redacional; a interação
autopensenidade-grafopensenidade; a interação coerência intraconsciencial–coerência textual;
a interação vincos assistenciais na vida atual–ideias inatas libertárias na vida futura.
Crescendologia: o crescendo caracteres–palavras–sentenças–parágrafos–tópicos–capítulos–seções–volumes–obra completa; o crescendo do refinamento estilístico nas obras publicadas do autor dedicado.
Polinomiologia: o polinômio autoria-revisão-edição-publicação-divulgação; o polinômio artigo-verbete-livro-megagescon; o polinômio grafopensene-exemplarismo-tares-reurbanização.
Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo; o antagonismo projeto aberto / obra
acabada; o antagonismo monovisão grafopensênica / cosmovisão grafopensênica; o antagonismo
edulcoração / sinceridade cosmoética; o antagonismo agradar a muitos / reeducar os interessa-
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dos; o antagonismo publicação taconística / publicação tarística; o antagonismo autexaltação
/ cobaia didática.
Paradoxologia: o paradoxo de o capítulo introdutório ser o último a ser elaborado;
o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal.
Politicologia: a política editorial; a proexocracia (Cognópolis); a democracia comunicativa.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprioramento da clareza na grafocomunicação; a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade do autor pelo conteúdo da obra.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a leiturofilia;
a bibliofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo na redação do capítulo introdutório da obra; a superação da síndrome da inércia grafopensênica a partir da leitura das introduções
de livros tarísticos.
Mitologia: a desconstrução do mito do livro nascido pronto.
Holotecologia: a comunicoteca; a grafopensenoteca; a conscienciografoteca; a argumentoteca; a pesquisoteca; a teaticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Introduciologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Gesconologia; a Autoradologia; a Bibliologia; a Criteriologia; a Autodistribuiciologia; a Mentalsomatologia; a Argumentologia; a Estatisticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autor; o leitor; o autorando; o escritor-pesquisador; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autora; a leitora; a autoranda; a escritora-pesquisadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: capítulo introdutório primário = a introdução do livro de relatos de experiências pessoais; capítulo introdutório intermediário = a introdução da obra de caráter técnico;
capítulo introdutório avançado = a introdução do tratado científico.
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Culturologia: a cultura da Gesconografia Conscienciológica; a cultura da primazia da
escrita; a cultura da leitura crítica; a cultura da interassistencialidade tarística.
Introdução. De acordo com a Comunicologia, eis, a título de exemplo, em ordem alfabética, 35 elementos de composição passíveis de serem utilizados nos capítulos introdutórios das
publicações:
01. Argumentação: expor a defesa de determinado conjunto de ideias.
02. Características: explicitar as características do tema abordado.
03. Confor: expor as razões pela opção da conformática utilizada.
04. Contato: indicar os meios para entrar em contato com o autor.
05. Contribuições: solicitar heterocríticas dos leitores.
06. Cotejo: comparar a estilística e conformática utilizadas na presente obra com outras
publicações do mesmo autor.
07. Criticidade: estimular a leitura crítica do livro.
08. Definição: definir o tema central da publicação.
09. Descrença: convidar o leitor a utilizar o princípio da descrença durante a leitura.
10. Didática: explicitar os recursos didáticos empregados.
11. Estatística: informar as pontoações e dados estatísticos da obra.
12. Estilística: expor as razões da opção pelo estilo utilizado.
13. Exclusões: exposição dos motivos de determinadas exclusões ou evitação de uso de
determinados termos e expressões no texto.
14. Expansão: indicar as possibilidades de ampliação do conteúdo do livro.
15. Fontes: informar as fontes de pesquisa e materiais empregados na composição do
texto.
16. Histórico: explicitar as etapas do desenvolvimento da pesquisa apresentada na publicação.
17. Intencionalidade: expor a intenção do autor ao publicar determinado conteúdo.
18. Intraarticulação: explicitar as correlações entre os capítulos ou temas da obra.
19. Linguagem: mostrar as razões da opção pela linguagem utilizada.
20. Localização: indicar a localização de determinadas informações no texto.
21. Método: explicitar a metodologia utilizada na composição do livro.
22. Motivação: expor a raiz motivacional do autor para a publicação.
23. Mundividência: mostrar a visão de mundo do autor.
24. Objetivos: indicar os objetivos pretendidos com o texto.
25. Posicionamento: explicitar o posicionamento interassistencial, teático, dos princípios defendidos pelo autor.
26. Premissas: expor a tese, ideia central ou tópicos principais defendidos no texto.
27. Público-leitor: indicar o público-leitor ao qual se destina a obra.
28. Recomendações: fazer determinadas recomendações quanto à leitura da publicação.
29. Síntese: apresentar a síntese do conteúdo.
30. Técnicas: indicar as técnicas conscienciográficas utilizadas.
31. Temas: informar os temas tratados.
32. Teoria: expor a fundamentação teórica da obra.
33. Tipologia: indicar gênero textual da publicação.
34. Veio: explicitar a linha ideativa da pesquisa publicada.
35. Visão panorâmica: apresentar a forma como o texto foi estruturado (seções e capítulos).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o capítulo introdutório, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
02. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
03. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
04. Gescon: Proexologia; Homeostático.
05. Grafocomunicação científica: Comunicologia; Neutro.
06. Impacto gesconológico: Impactologia; Homeostático.
07. Interação autor-leitor: Comunicologia; Neutro.
08. Leiturofilia crítica: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
10. Linha ideativa da pesquisa: Pesquisologia; Neutro.
11. Planejamento da gescon: Autorganizaciologia; Neutro.
12. Ponto de partida da gescon: Autodecidologia; Neutro.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Subestimação da finalização da gescon: Experimentologia; Nosográfico.

O CAPÍTULO INTRODUTÓRIO É ELEMENTO DOS MAIS
RELEVANTES NA COMPOSIÇÃO DAS OBRAS TARÍSTICAS
POR EXPLICITAR O AUTOPOSICIONAMENTO DA CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, DIANTE DAS IDEIAS DEFENDIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do capítulo introdutório nas publicações? Quais os resultados teáticos advindos da redação e leitura acurada de introduções esclarecedoras?
Bibliografia Específica:
1. Mendonça, Julieta; Manual do Texto Dissertativo: Modo de Escrita da Redação Científica; revisores Catia Caporali; et al.; 218 p.; 4 seções; 14 caps.; 19 E-mails.; 124 enus.; 3 esquemas; 23 exemplos; 26 exercícios; 1 foto;
1 microbiografia; 19 websites; miniglos. 23 termos; 62 refs.; 24 x 17 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2011; páginas 32 e 138.
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; página 122.

T. L. F.
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CÁPSULA DO TEMPO CINEMASCÓPICA
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cápsula do tempo cinemascópica é a gravação ou filmagem do trabalho
ou obra da conscin lúcida, hoje, por meio da megagescon filmada e fixada, por exemplo, nos
arquivos (DVDs) das tertúlias diárias do Tertuliarium do CEAEC, recurso superior – em função
das imagens –, à megagescon da obra prima escrita, no universo dos autorrevezamentos multiexistenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra cápsula vem do idioma Latim, capsula, “caixa; cofrezinho”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo tempo deriva também do idioma Latim, tempus, “tempo; estação; ocasião; oportunidade; circunstância”. Apareceu no Século XIII. O termo do idioma Inglês,
cinemascope, é construído por cinema, do idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego, kinéma, “movimento”, e por scope, também derivado do idioma Grego, skopê, “ação de observar;
observatório”. Surgiu, no idioma Português, em 1953.
Sinonimologia: 01. Cápsula do tempo cinematográfica. 02. Cápsula do tempo filmográfica. 03. Cápsula do tempo pictográfica. 04. Autorrevezamento multiexistencial cinematográfico. 05. Autorrevezamento multiexistencial cinemascópico. 06. Autorrevezamento multiexistencial filmográfico. 07. Autorrevezamento multiexistencial pictográfico. 08. Cápsula do tempo videografada. 09. Cápsula do tempo videográfica. 10. Autorrevezamento multiexistencial videográfico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo cápsula:
capsulação; capsuláceo; capsulada; capsulado; capsular; capsulectomia; capsulectômica; capsulectômico; capsulífera; capsulífero; capsuliforme; capsulite; capsulítica; capsulítico; capsulolenticular; capsulorrafia; capsulorráfico; capsulotomia; capsulotômica; capsulotômico; capsulótomo (afora 19 outros cognatos a partir do vocábulo encapsulamento).
Neologia. As 3 expressões compostas cápsula do tempo cinemascópica, cápsula do tempo cinemascópica preparada e cápsula do tempo cinemascópica aproveitada são neologismos
técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Cápsula do tempo escrita. 2. Cápsula do tempo grafada. 3. Autorrevezamento multiexistencial escrito. 4. Autorrevezamento multiexistencial grafado.
Estrangeirismologia: o déjà-vu; o Retrocognitarium; a notitia innata; o shibboleth evolutivo pessoal; o codex subtilissimus pessoal; o videomaker; o close up; a panoramic view.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autosseriexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos rastropensenes; a rastropensenidade; os paleopensenes sadios; a paleopensenidade; os retropensenes sadios; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o arquivo de autopensenizações expressas oralmente; a fôrma holopensênica; os
genopensenes; a genopensenidade; as assinaturas pensênicas; o holopensene criativo; o autabertismo neopensênico; a autopensenização criativa.
Fatologia: a cápsula do tempo cinemascópica; a cápsula do tempo mentalsomática; as
sutilezas intelectuais; o presente eternizado em imagens; a apreensão dos instantes existenciais
para a posteridade; o armazenamento das produções audiovisuais; a memória auditiva coletiva;
a História Visual da Humanidade; o Museu da Imagem e do Som (MIS); o Banco de Imagens;
a Biblioteca Digital; os vídeos compartilhados no You Tube; os registros videográficos dos even-
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tos da CCCI; as filmagens diárias das tertúlias conscienciológicas; os locais preparados hoje para
a pesquisa retrospectiva de amanhã; a reprodução intrafísica ainda incipiente da parapsicoteca; as
evidências passadas; a prova; o resíduo; o saldo; o indicador; o vestígio; a automimese excepcionalmente produtiva; a semente retrógrada; a semente ântuma; a semente construtiva; as confirmações materiais dos relatos espontâneos, retrocognitivos; os indícios da retrovida; a identificação
cinematográfica da personalidade consecutiva pela própria consciência e as conscins testemunhas; os indícios da retropersonalidade; a decodificação da retromegagescon encriptada; os indícios da retroproéxis; as autoidentificações; as autoprevisões existenciais; as autoidentificações
seriexológicas; os palcos intrafísicos; as prospecções seriexológicas; os registros eternos das manifestações e atos pessoais.
Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial; as autorretroproéxis; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno
do dejaísmo; a casuística pessoal autorretrocognitiva; os primeiros contatos com os extrapolacionismos parapsíquicos avançados; o parafenômeno concomitante; a criação intencional de audiovisualidades favorecedoras dos autorrevezamentos proexológicos; a preparação antecipada da futura retrospectiva seriexológica; os autodepoimentos vividos imortalizados; as mensagens claras
para si mesmo; o retrossoma revivificado virtualmente induzindo às autorretrocognições no neossoma; o resgate dos detalhes das autexpressões de retrovida; os neoelementos para a posterior
avaliação autoconscienciométrica; o estabelecimento da comunicação interexistencial explícita;
a retrossenha pessoal; o zum mnemônico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo registro imagético–lembrança retrocognitiva; o sinergismo materpensene-megatrafor facilitando o autorreconhecimento.
Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da descrença motivando as autexperiências multidimensionais; o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do
paracorpo do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio fundamental
da acuidade nas priorizações.
Codigologia: as cláusulas do retrocódigo pessoal de Cosmoética (CPC) inferidas por
meio das retroverbalizações registradas; as cláusulas do retrocódigo grupal de Cosmoética (CGC)
inferidas por meio da retrodinâmica coletiva registrada.
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual.
Tecnologia: as técnicas comunicativas; as técnicas de gravação de vídeos; as técnicas
de edição de imagens; as técnicas de preservação audiovisual; as técnicas de segurança do acervo fílmico ou cinematográfico; a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; a Tecnologia Moderna casada à Paratecnologia.
Voluntariologia: os voluntários participantes assíduos no Tertuliarium.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Tertuliarium; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Seriexólogos.
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Efeitologia: o efeito evolutivamente otimizador da técnica da retrossenha pessoal;
o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito da autoconscientização multiexistencial na reciclagem dos autovalores; o efeito halo dos conhecimentos generalistas; a pesquisa dos efeitos da Genética na autoconsciencialidade; a identificação dos efeitos da Paragenética na autexpressão intrafísica; os efeitos autevolutivos das conexões visuais com o próprio passado.
Neossinapsologia: as neossinapses autoconscienciométricas geradas na análise das retrossinapses expostas publicamente.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; a documentação histórica do ciclo ressoma-dessoma da
seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–
–recolheita intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade.
Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio indício-evidência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio indícios intraconscienciais–indícios extraconscienciais.
Interaciologia: a interação cênica protagonistas-coadjuvantes-figurantes; a interação
faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação entre os palcos intrafísicos
das múltiplas existências.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas; o crescendo de inovações tecnológicas otimizando o recurso autorrevezador das cápsulas do tempo cinemascópicas.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo pessoal retro-holopensene–fôrma holopensênica–neo-holopensene; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; a capacidade comunicativa do trinômio imagem-som-movimento; o trinômio catalogação-indexação-recuperação; o trinômio da retrossenha individual intransferível-incompartilhável-indescartável; o trinômio conservação-restauração-perpetuação.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio fotos-áudios-vídeos-textos; o polinômio convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon criptografada–reconhecimento retrocognitivo; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio artigo-palestra-livro-filme.
Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo.
Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo;
o paradoxo da passagem do bastão para si próprio; o paradoxo da retrossenha superpessoal plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências; o paradoxo da personalidade
entremostrar no presente as existências passadas às consciências mais atiladas; o paradoxo
consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as
verdades captadas por poucos; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade
adolescente da conscin inversora hiperlúcida.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a meritocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia;
a gesconofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a videoteca; a filmoteca pessoal; a mentalsomatoteca; a teaticoteca;
a comunicoteca; a argumentoteca; a grafopensenoteca; a cinemateca pública.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Holomemoriologia; a Seriexologia;
a Grafopensenologia; a Histrionologia; a Imagética; a Parageneticologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holocarmologia; a Autodidaticologia; a Autoproexologia; a Parapercepciologia;
a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o revezamento de papéis sociais no elenco existencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus;
o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cápsula do tempo cinemascópica preparada = a trabalhada agora, nesta
vida intrafísica, objetivando a próxima; cápsula do tempo cinemascópica aproveitada = a identificada na próxima existência humana.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia; a Multiculturologia da Seriexologia; o patrimônio cultural imagético; a cultura midiática; a Cybercultura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cápsula do tempo cinemascópica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
07. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
08. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
Gescon: Proexologia; Homeostático.
Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
Seriéxis alheia: Seriexologia; Neutro.

O RECURSO MNEMÔNICO DA CÁPSULA DO TEMPO
CINEMASCÓPICA É A INTERAÇÃO DA NEOTECNOLOGIA
CINEMATOGRÁFICA COM A PARATECNOLOGIA MULTIDIMENSIONAL PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a possibilidade de criar a própria
cápsula do tempo cinemascópica? Você admite a aplicação autorrevezamentológica da Tecnologia do Tertuliarium?
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CARCASSONNE BALZAQUIANA
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Carcassonne balzaquiana é o cenário para-histórico da obra pangráfica
Cristo Espera por Ti (1965) cujo enredo, transmitido por Honoré de Balzac (1799–1850), ilustra
parapsicodrama grupal decorrente de experiências seriexológicas vivenciadas no Século XIX, na
cidade turística francesa localizada na margem esquerda do Rio Aude, composta pela cidade alta
(cité medieval) e cidade baixa, na região do Languedoc-Roussillon e considerada patrimônio
mundial da Humanidade pela UNESCO (1997).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo Carcassonne provém de carsac, carcaso, e este do idioma Latim, carcasum ou carcasses, “antigas vilas fortificadas proto-históricas (oppida)”. Segundo a lenda local, o termo é composto pelo nome próprio feminino Carcas, princesa muçulmana, esposa
do príncipe sarraceno Balaak, considerada protetora da cidade durante o cerco do rei dos francos,
Carlos Magno (?–814), e do verbo do idioma Francês, sonner, “tocar; soar; ressoar”. A palavra
balzaquiana é antroponímia referente ou pertencente ao escritor francês Honoré de Balzac ou
à sua obra. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Carcassonne de Balzac. 2. Carcassone à la manière de Balzac.
3. Burgo de Carcassona balzaquiana. 4. Communauté de Carcassonne balzaquiana. 5. Commune de Carcassonne balzaquiana.
Neologia. As duas expressões compostas Carcassonne balzaquiana intrafísica e Carcassonne balzaquiana extrafísica são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Narbonne. 2. Montségur. 3. Arles. 4. Rennes-le-château. 5. Toulouse. 6. Béziers. 7. Aigues-Mortes. 8. Nice.
Estrangeirismologia: a metáfora conscienciológica grupal encriptada no casting do romance histórico Cristo Espera por Ti; o locus nascendi seriexológico de conflitos multisseculares; o bouquet do profumo di tempo passato; o valor do rapport pessoal estreito, universalista
multiétnico com ex-países de origem; a razzia et rapinage das guerras travestidos em ardor político-religioso; a amitié amourese dos amparadores suavizando adversidades seriexológicas; a dinâmica da holomemória en avant et en arrière; o happening parapsíquico cosmoético; a parapercepção sub specie momenti; o Conviviarium multiexistencial; a mise-en-scène arquitetônica, monumental Retrocognitarium ao ar livre; o Pangrapharium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Gruporressomatologia.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – O passado
retorna. Existem raízes profundas. Importa buscar respostas. A geopolítica demarca. Geografias
escondem parageografias. Parapsicoteca: raízes verazes. Passado, sempre presente. Parapesquisas trazem surpresas. Há cenografias milenares.
Coloquiologia. Eis sabedoria popular no dístico francês sintetizando a temática: – Tout
passe, tout lasse, tout casse et tout se remplace (tudo passa, cansa, quebra e se substitui).
Ortopensatologia: – “Bastidorólogo. O bastidorólogo é a conscin, homem ou mulher,
dedicada às pesquisas específicas dos bastidores da vida evolutiva das consciências”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal histórico; o holopensene pessoal holomemorialista; o holopensene pessoal parageográfico; o holopensene pessoal inventariante; o holopensene
pessoal arquivológico; o materpensene occitano; o materpensene pangráfico; a fôrma holopensênica autorretrocognitiva; os autorretropensenes; a autorretropensenidade; o materpensene interassistencial maduro; os maturopensenes; a maturopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenci-
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opensenidade; a historicidade autopensênica; a autopensenização parapsicotecária; a autopensenização auto e heterodesassediante; os autopensenes; a autopensenidade parafenomenológica; a autopensenidade para-histórica; os biografopensenes; a biografopensenidade; os conexiopensenes;
a conexiopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; a caixa de Pandora do passado, liberando ondas retropensênicas; os retropensenes; a retropensenidade; a mudança de temperamento retificando a raiz da matriz pensênica;
o materpensene; a materpensenidade.
Fatologia: a Carcassonne balzaquiana; a cidadela histórica; a leitura revisionista de civilizações antigas através de monumentos; os personagens retrobiográficos da obra pangráfica Cristo Espera por Ti; a ecmnésia ou presentificação do passado pela evocação; os estigmas ambientais; a sopitação de lembranças provocadas por ambientes revisitados; a autolucidez quanto ao
momento de aprofundar as autopesquisas de vidas pregressas; o rastro pessoal deixado na poeira
do tempo; a leitura correta das pistas históricas visando recomposições grupocármicas; o respeito
ao nível evolutivo dos envolvidos nas autolembranças; a margem de risco e de erro, natural ao revisionismo histórico; a descoberta do porquê dos atos conscienciais elucidados nas cinzas do passado; as hipocrisias sociais promovendo acobertamento de trafares; a suntuosidade e gigantismo
de basílicas e igrejas, qual Bíblias de pedra, intimidando e catequisando populações analfabetas
supersticiosas; o roteiro cátaro percorrido no presente, de modo intuitivo, pelo participante autolúcido da saga albigense; o valor da inteligência contextual histórica; os interesses político-religiosos mascarados na Cruzada Albigense (1209); as lembranças bruxuleantes produzidas pelo local
histórico; a Langue d’Occitanie ou Limousin, dialeto provençal derivado do Latim, surgido no Século IX; a viagem-excursão científica autopesquisística proveitosa; a facilidade na leitura de documentos antigos, devido à familiaridade pessoal; as falas metafóricas do teatro da vida; a megacaptura e exumação do passado pelo retorno ao palco cenográfico evolutivo; a imprescindibilidade dos 12 Megaconceitos da Conscienciologia na pesquisa de personalidades consecutivas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) reescrevendo destinos; as retratações históricas inevitáveis; a importância da Maison des Mémoires (53, Rue de Verdun); a autocura através da autorreconciliação
com o próprio passado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, hoje e em eras
passadas; o conhecimento essencial da autossinalética energoparapsíquica; os insigths parapsíquicos nas visitas a Carcassone; a instalação de campo bionergético e presença do amparo extrafísico
na primeira leitura do livro pangráfico Cristo Espera Por Ti; as assistências inconclusas pela ignorância das paratécnicas conscienciológicas; a aceleração da História Pessoal promovida por
amparadores extrafísicos multisseculares; a pseudoconfidencialidade de segredos, jamais ocultos
à abordagem extrafísica, bem ou malintencionada; o recuo estratégico nas pesquisas retrocognitivas até o baixar da poeira extrafísica; o aguardo paciente de neocircunstâncias mais propícias para continuidade da autopesquisa retrobiográfica; as legiões de assediadores extrafísicos multimilenares protagonizando parafatos históricos; o entrelinhamento para-histórico esclarecendo obscuridades; o peso do holocarma das nações; as projeções lúcidas precognitivas e leituras do parapsiquismo impressivo em locais históricos; a conexão da Elencologia com a Parelencologia do autopesquisador; o autacervo histórico holomnemônico paracerebral; a satisfação em decifrar enigmas
da holobiografia pessoal e grupal; a etiologia das paracicatrizes psicossômicas de traumas passados, revelada; a compreensão do Zeitgeist por meio das autorretrocognições; as autorretrossenhas
identificadas; os neoparachados ao revirar camadas da holomemória; a autovivência retrocognitiva exumando auto e heteropersonalidades consecutivas reveladas por amparadores pessoais e grupais; a recuperação de cons magnos por meio de pesquisas para-históricas; os eflúvios energéticos
de episódios do passado, preenchendo peças do puzzle holobiográfico; o paraprotocolo e a Paradiplomacia respeitados ao pisar o solo do passado; a megaabordagem para-histórica captando nuanças e sutilezas parapsíquicas; a possibilidade de ex-huguenotes terem a crença cátara na condição
de antepassados; as autorretrocognições promovendo fenômenos projetivos heterorretrocognitivos
nos compassageiros evolutivos; as paracatarses cosmoéticas no palco multidimensional do paras-
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sociodrama, tendo evoluciólogos à la pupitre; a revisitação dos fantasmas; as megassincronicidades encriptadas nas obras psicografadas; os paraengramas holomnemônicos reavivados; a paracaptação autosseriexológica por meio das viagens históricas autopesquisísticas; a repressão parapsíquica ignorada podendo ser fonte de perturbações para a neopersonalidade consecutiva; a tenepes profilático-terapêutica tarística evitando hoje, tragédias anunciadas (macro-PKs destrutivas);
a “folha corrida” interassistencial favorecendo parapercepções in loco; a revivescência para-historiográfica; a significância das redes de parassociabilidade multiexistenciais e pluridimensionais;
a parapsicoteca da comunex Jardins da Luz Perpétua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conectividade-cosmovisão; o sinergismo cognição-retrocognição; o sinergismo memória física–holomemória; o sinergismo pista-solução; o sinergismo
passado-presente; o sinergismo das retrossenhas históricas; o sinergismo amparo-sincronicidade; o sinergismo das datas históricas; o sinergismo patológico fôrma holopensênica assediadora–labilidade parapsíquica psicossomática.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio pessoal da persistência; o princípio da descrença (PD); o princípio da inseparalidade grupocármica; o princípio da mutualidade assistencial; o princípio da conectividade; o princípio racional ―contra fatos não há argumentos‖; a lealdade aos princípios do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código paraprocedencial; o código paradireitológico; o códego; o codex subtilissimus
pessoal.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teática autorretrobiográfica; a teoria dos múltiplos
egos; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria historiográfica; a teoria para-historiográfica; a teoria holobiográfica; a profunda compreensão da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a biografotécnica; a mnemotécnica; a técnica da exaustividade; a Holomnemoparatecnologia Autopesquisística; as paratécnicas utilizadas na Parapsicoteca; a técnica
auto-historiográfica; a técnica do tira-teima autorretrocognitivo; a técnica do revezamento
existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Seriexologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Autocriticologia.
Efeitologia: o efeito impressivo de ambientes; o efeito retrocognitivo de objetos; o efeito
energético de cenários; o efeito fenomenológico in loco; o efeito emocional recordatório abrupto; o efeito histórico saudosista; o efeito reavivador das autolembranças.
Neossinapsologia: as neossinapses recentes; as neossinapses remotas; as neossinapses
recuperadas; as neossinapses perdidas; as neossinapses pressentidas; as neossinapses familiares.
Ciclologia: o ciclo evolutivo; o ciclo seriexológico; o ciclo ressomático; o ciclo dessomático; o ciclo civilizatório; o ciclo parapsíquico; o ciclo retrocognitivo.
Enumerologia: a cidade-fortaleza; a cidade-fantasma; a cidade-sitiada; a cidade-morta;
a cidade-monumento; a cidade-livro; a cidade-cenário.
Binomiologia: o binômio moldura-mensagem; o binômio autocognição-retrocognição;
o binômio parapercepção-interpretação; o binômio visão-paravisão; o binômio indício-identificação; o binômio vida simplória–vida complexa; o binômio figura-fundo.
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Interaciologia: a interação autoparapsiquismo–autopesquisa científica; a interação psicograma do centrípeto–psicograma do centrífugo; a interação autolúcida autopesquisa histórica–higiene mental; a interação autorretrocognição-heterorretrocognição; a interação lembrança-esquecimento; a interação livro-leitor-parambiente.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo reconciliação-autocura; o crescendo criptocons-adcons; o crescendo holopensene pessoal–fôrma holopensênica; o crescendo
História–Para-História; o crescendo presente-futuro; o crescendo minivariáveis históricas–megavariáveis para-históricas.
Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio bardo-menestrel-troubadour; o trinômio captação-mensagem-conteúdo; o trinômio nova aurora–novo porvir–mesma realidade; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-holopesquisa; o trinômio viagem-pesquisa-autopesquisa.
Polinomiologia: a captação pangráfica do polinômio cenas-toques-odores-gostos; o polinômio ressoma-soma-macrossoma-dessoma; o polinômio holopensene pessoal–holopensene familiar–holopensene grupal–holopensene para-histórico; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio biblioteca-midiateca-Holoteca-Parapsicoteca; o polinômio xenofobia-belicismo-guerra-conquista; o polinômio alternativa-perspectiva-neoperspectiva-acabativa; o polinômio dos dicionários sinonímico-antonímico-poliglótico-analógico; o polinômio almoxarifado-repositório-depósito-coleção; o polinômio fatuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas; o polinômio
antiguidade-contemporaneidade-modernidade-eternidade.
Antagonismologia: o antagonismo guia amaurótico / guia paraturístico; o antagonismo
lembrança / olvido; o antagonismo amência / autocognição; o antagonismo conexidade / desconexão; o antagonismo coesão / segmentação; o antagonismo fato / ficção.
Paradoxologia: o paradoxo de as pistas holobiográficas (criptocons) mais importantes
estarem debaixo do próprio nariz do autopesquisador; o paradoxo do extrapolacionismo surgido
da autorretrocognição; o paradoxo dos adcons advindos de lembranças do passado; o paradoxo
de parapercepções genuínas de fatos e parafatos poderem ser equivocadas (erro de interpretação); o paradoxo do silêncio eloquente oriundo de ruínas históricas; o paradoxo de o aparente
fracasso, poder ser êxito da omissuper retrocognitiva aplicada; o paradoxo das línguas mortas,
sempre vivas na holomemória; o paradoxo de a retrogenética poder facilitar a profilaxia e autocura da futura paragenética.
Politicologia: a democracia direta; a monarquia; o feudalismo; o imperialismo; o condado; o viscondado; o ducado; o califado; o emirado; o sultanato; a dinastia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei da perenidade dos afetos; a lei do retorno; a lei de causa e efeito; a lei
de responsabilidade do mais lúcido; as leis sálicas; as leis evolutivas; as leis policármicas; as leis
holocármicas.
Filiologia: a mnemofilia; a historiofilia; a parapsicofilia; a cognofilia; a autopesquisofilia; a seriexiofilia; a retrocogniciofilia.
Fobiologia: a mnemofobia; a historiofobia; a parapsicofobia; a cogniciofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da personificação; a síndrome da falsa memória; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania leviana de ciscar o passado, por mera curiosidade, sem objetivo interassistencial autopesquisístico; a nostomania.
Holotecologia: a geografoteca; a biografoteca; a retrocognoteca; a autobiografoteca;
a holobiografoteca; a historioteca; a para-historioteca; a conexioteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Para-Historiologia; a Seriexiologia; a Conexiologia; a Confluenciologia; a Pangrafologia; a Parapsicodramologia; a Holobiografologia; a Cosmoeticologia; a Parassociologia; a Autorretrocogniciologia; a Evoluciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

5359

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eye whitness multissecular; a personalidade consecutiva; a conscin viajada; a conscin autolúcida; a isca humana autolúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a personalidade polímata; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador extrafísico, ex-rei, St. Louis de France (1214–1270); o escritor francês Honoré de Balzac; o escritor e arqueólogo francês Prosper Mérimée (1803–1870);
o arquiteto francês Eugène Violett-le-Duc (1814–1889); o escritor balzaquista brasileiro Osmar
Ramos Filho (1939–2011); o amparador extrafísico Zéfiro; o historiógrafo; o historiador; o escriba; o escritor; o arquivista; o holomemorialista; o autodidata; o revisador; o conscienciólogo;
o conscienciógrafo; o conscienciômetra; o refutador; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o maxiproexista; o tenepessista; o ofiexista; o autopesquisador; o tertuliano; o teletertuliano; o autor publicado; o verbetógrafo; o verbetólogo; o projetor consciente;
o erudito; o poliglota; o homem de ação; o autexperimentador da Conscienciologia.
Femininologia: a Serenona Monja; a historiógrafa; a historiadora; a escriba; a escritora;
a arquivista; a holomemorialista; a autoditada; a revisadora; a consciencióloga; a conscienciógrafa; a conscienciômetra; a refutadora; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta; a intermissivista; a maxiproexista; a tenepessista; a ofiexista; a autopesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; a autora publicada; a verbetógrafa; a verbetóloga; a projetora consciente; a erudita; a poliglota;
a mulher de ação; a autexperimentadora da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens historiator; o Homo
sapiens chronemicus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens autorretrocognitor; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo
sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Carcassonne balzaquiana intrafísica = o cenário, localizado na região do
Languedoc-Roussillon, no qual se passa a história (1800–1827) dos personagens envolvidos no
romance pangráfico Cristo Espera Por Ti, na condição de conscins; Carcassonne balzaquiana extrafísica = o paracenário, localizado sobre a região do Languedoc-Roussillon, no qual se passa
o parapsicodrama envolvendo os personagens do romance pangráfico Cristo Espera Por Ti, na
condição de consciexes.
Culturologia: a cultura belicista; a cultura conviviológica; a cultura parapsíquica provençal; a cultura occitana; a cultura da indiferença histórica; a cultura para-histórica.
Civilizações. Sob o enfoque da Etnologia, eis exemplos de civilizações derrotadas em
conquistas do Império Romano, fundador da secular Provence Narbonnaise, no Século I a.e.c.,
antiga Septimania, na região do Carcassés: fenícios (3000 a.e.c.); etruscos (1200–700 a.e.c.), da
antiga Etrúria, próxima da atual Toscana, na Itália; massaliotas (500 a.e.c.), de Massália, atual
Marselha; celtas volques (300 a.e.c.); lígures ou ligúrios (200 a.e.c.); gauleses (121 a.e.c.–314
e.c.), da Gália Narbonense; gregos; francos; cartagineses iberos; sarracenos.
Dominação. Concernente à Historiologia, no Século III, Borgúndios e Visigodos marcaram o território do Languedoc com as chamadas invasões bárbaras. Saxões e ostrogodos álamos
não resistiram às pressões externas, sendo igualmente dominados ou destruídos.
Eixo. Pela Geografia, a cidade de Carcassonne forma estratégico eixo entre o oceano
Atlântico e o mar Mediterrâneo, entre o Maciço Central e os Pirineus e conta com 47.068 habitantes (Ano-base: 2012), cujo gentílico ou etnônimo é carcassonnais ou carcassonense. Situada na
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região do Languedoc-Roussillon (2,2 milhões de habitantes), com superfície de 27.376 km2, Departamento do Aude, Sul da França, estende-se da fronteira com a Espanha ao delta do Rio Ródano (Bouches-du-Rhône) e da costa mediterrânea até a Provence-Alpes-Côte d'Azur. A capital da
região é Montpellier (210.000 habitantes).
Escavações. Segundo a Arqueologia, a partir de pesquisas e escavações realizadas no local, a região languedociana é habitada desde o período Paleolítico. Abundante em sílex e outras
rochas duras, a formação geológica local permitiu a sobrevivência de antigos habitantes ampliando a população no período Neolítico, sobretudo na Idade do Bronze.
Fatuística. Conforme a Passadologia, sob o Império Napoleônico (1804–1814), a cidadela em ruínas é vendida para demolição e recuperação de pedras. Com a publicação do livro Notes d’un Voyage dans le Midi de la France (Notas de uma Viagem ao Meio-Dia da França) em
1835, o escritor francês, historiador e arqueólogo Prosper Mérimée, contemporâneo de Balzac, já
havida dado o alarme ao encontrar a cidadela entregue ao abandono. Em 1850 (dessoma de Honoré de Balzac), é publicado o decreto entregando a cité aos demolidores..
Monumentos. Atinente à Reurbanologia, com os esforços do erudito carcassonense Jean
Pierre Cros-Mayrevieille (1810–1876), Mérimée, na condição de inspetor geral de monumentos
históricos, contribuiu para impedir a demolição do complexo medieval, cuja restauração foi entregue à expertise de Eugène Viollet-le-Duc, fazendo a cité ressurgir das cinzas pelo decreto de 31
de agosto de 1844. Especialista em edifícios medievais, o célebre arquiteto não se lança à operação irrefletidamente, reconstruindo a cité aos moldes do Século XIII.
Muralha. Pela Conexiologia, vale observar a participação de Louis IX, le roi des Lys, rei
de França no Século XIII, descendente direto dos Capetos, antepassado remoto da Casa de Valois,
amparador extrafísico de Constance, personagem parapsíquica do romance Cristo Espera por Ti.
O monarca foi responsável pela construção da chamada Bastide, dupla muralha protetora da cité,
dando origem à ville basse, na margem esquerda do rio Aude.
Pangrafia. Relacionado à Pangrafologia, o romance de época Cristo Espera por Ti
constitui metáfora técnica conviviológica cujas raízes gruporrevezamentais contêm informações
seriexológicas encriptadas para intermissivistas, possíveis remanescentes da comunex Jardins da
Luz Perpétua.
População. De acordo com a Ressomatologia, nas primeiras décadas do Século XIX
(1801–1830), período no qual se passa a história real romanceada no livro, a população de Carcassonne de aproximadamente 10.400, chega a mais de 20.000 habitantes, muitos nascidos provavelmente pelas mãos do personagem protagonista, médico obstetra, Florian Barrasquié (?–1827).
Sociodrama. Com referência à Grupocarmologia, no sociodrama e parapsicodrama vivenciados pelos personagens na dimensão extrafísica, a presença do amparador Zéfiro, amizade
raríssima do parautor da obra, Honoré de Balzac (precognitor ou futurólogo da neociência Projeciologia; 1986), e da amparadora Monja, desencadeia catarses cosmoéticas necessárias à consecução gruporrevezamental.
Sincronicidade. Condizente à Sincronologia, a ressoma da consciex amparadora Bílnia
(Monja) em Carcassonne, dia 11 de novembro de 1805 (fête de St. Martin), simultânea ao nascimento do personagem Jules-Renet e à aparição do cometa Biela da constelação de Cassiopeia, insinua interconexões seriexológicas encriptadas, ainda por elucidar. A amparadora, considerada fidus achates da família Barrasquié desde priscas eras, justifica a condição de infiltrada cosmoética
da dramatis personae.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com Carcassonne balzaquiana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
Acoplamento retrocognitivo: Holomnemonicologia; Neutro.
Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
Autorretroepistolografia comparada: Holobiografologia; Neutro.
Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
Revivalismo: Parassociologia; Neutro.

NA SAGA EVOLUTIVA GRUPAL DA CONSCIENCIOLOGIA,
IMPORTA SEMPRE APROFUNDAR AUTOPESQUISAS HOLOMNEMÔNICAS DE CAMPO EM CARCASSONNE, CAPTANDO
ECOS E PEGADAS DO RASTRO AUTEVOLUTIVO IN LOCO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma visitar cidades–museus vivos, ambientes históricos e para-históricos multimilenares buscando a revivescência autopesquisística retrocognitiva intencional? Compartilha os resultados da autexperimentação em eventos, debates, conferências, artigos, cursos, verbetes e livros?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 294 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;
8 websites; glos. 155 termos; miniglos. 106 termos; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 14 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 60 a 65 e 143 a 147.
02. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1 a edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11
caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.;
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 29, 74 e 131.
03. Idem; Revivalism: The Historical Curves of the Evolutionary Spiral; Artigo; Journal of Conscientiology;
Revista; Trimestral; Vol. 2; N. 7; 1 E-mail; 3 enus.; 1 minicurrículo; 3 filmes; 19 refs.; International Institute of Projectiology and Conscientiology; Miami, FL; USA; January, 2000; páginas 197 a 209.
04. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisoras Ana Bonfim; et
al.; 314 p.; 2 seções; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006;
páginas 14, 49, 83, 117, 167 e 205.
05. Baschet, M. Armand; La Diplomatie Venitienne – Les Princes de d‟Europe au XVIème Siècle: François
I, Phelippe II, Catherine de Médicis, les Papes, les Sultans, etc., etc. D‟aprés les Rapports des Ambassateurs Venitiens;
616 p.; 3 partes; 16 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 24 ilus; 14 tabs.; 28,5 x 22 x 4 cm; enc.; Henri Plox Imprimeur Editeur;
Paris; 1862; páginas 521 e 522.
06. Blanc, Jean; et al.; Memoires en Images: Carcassonne (ouvrage collectif); 128 p.; 9 ilus.; 181 fotografias;
5 refs.; 24 x 16,5; enc.; Editora Allan Souton; Sans-Cyr-sur-Loire, France; 2000; páginas 9, 11, 16, 33, 41, 49, 50, 53 a 56,
79, 82, 95 e 104.
07. Bordonove, Georges; Saint Louis (1226–1270): Roi Éternnel; Coleção: Les Rois Qui Ont Fait la France;
318 p.; 9 ilus.; 2 mapas; 1 índice biográfico; 49 refs; 25 x 16 cm.; enc.; Pygmalion / Gérard Watelet; Paris; 1984; páginas
11, 26, 27, 32, 44, 53, 67 a 71, 93, 119 a 124, 129, 141, 142, 147, 151, 163, 166, 170, 222, 228, 229, 239, 242, 248, 253,
254, 264, 268 e 296.
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08. Busquet, R.; & Bourrilly, V. R.; Histoire de la Provence; Coleção: Que Sais-je?; N. 149; 128p.; 12 caps.
2 mapas; enc.; Presses Universitaires de France; Paris; 1957; páginas 6 a 11, 15, 22, 27, 28, 35, 38, 39, 41 a 45, 47, 49,
57, 59, 61, 63, 69, 77, 79, 85 a 90.
09. Colet, Louise Mme.; Infâncias Célebres (Enfances Célèbres); trad. Manoel Pinheiro Chagas; 386 p.; 47
ilus.; 18 x 12; enc.; 3a Ed.; Aillau e Bertrand; Lisboa; Portugal; S. D.; páginas 4 a 385.
10. Dalmau, Antoni; Tierra de Olvido: la Senda de los Cátaros (Terra d’Oblit); Literatura Catalana; Coleção:
Quinteto; 354 p.; 2 partes; 32 caps.; 1 mapa; 1 nota; 24 x 15 x 3 cm; enc.; Edhasa; Barcelona; Espanha; 2000; páginas 14,
18, 23, 26, 41 a 43, 59, 113, 208, 209, 244, 261, 273, 306 a 308 e 349 a 351.
11. Eliade, Mircea; & Couliano, Ioan P.; Dicionário das Religiões (Dictionnaire des Religions); trad. Ivone
Castilho Benedetti; 344 p; 33 caps.; 2 partes; 1 nota; alf. (comentado); 21 x 14 cm; enc.; Martins Fontes; São Paulo, SP;
1999; páginas 137 a 139.
12. Grenier, Albert; Les Gaulois: Avant-propos de Louis Harmand; Coleção: Petite Bibliothéque Payot;
N. 157; 368 p.; 12 caps.; 61 ilus.; 7 mapas; 88 refs.; 18 x 11,5 x 3 cm; enc.; Payot; Paris; 1970; páginas 5 a 368.
13. Guirdham, Arthur; Os Cátaros e a Reencarnação (The Catars & Reincarnation); trad. Maria de Lourdes
Eichenberger; 214 p.; 45 caps.; 71 refs.; 19 x 13 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 1992; páginas 24 a 146.
14. Idem; Entre Dois Mundos – Relato Autobiográfico da Experiência Psíquica de um Médico (A Foot in
Both Worlds – A Doctor’s Autobiography of Psychic Experience); trad. Norberto de Paula Lima; & Márcio Pugliesi; 198
p.; 1 ilus.; 1 nota; 21 x 14 cm.; Pensamento; São Paulo, SP; 1973; páginas 27, 37, 40, 59, 78, 130 e 150.
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29, 35, 38, 49, 70, 77, 123, 131 e 228.
16. Kruta, Venceslas; Les Celtes; Coleção: Que Sais-je?; 128 p.; 2 partes; 10 caps.; 63 refs.; 7 ilus.; 2 mapas;
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Alberto Topal; trad. Maria Sílvia Mourão Neto; 150 p.; 5 partes; 65 seções; 1 ilus.; glos. 19 termos; 26 x 17,5 cm; br.;
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de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly; & Waldson Dias; 370
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CARDÁPIO DE IDEIAS
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cardápio de ideias é a relação, lista, menu, elenco, repertório, descrição,
registro, exposição de pensamento criativo elaborado pela conscin, homem ou mulher, a fim de
desenvolver e / ou ampliar as autopesquisas gesconológicas, promovendo as autorreciclagens
mentaissomáticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cardápio deriva do idioma Latim, cartha, “carta; menu; ementa”,
e daps, “iguaria”. Surgiu em 1899. A palavra ideia vem do mesmo idioma Latim, idea, “forma
original; imagem; noção; ideia”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Menu de ideias. 2. Repertório de ideias. 3. Registro de ideias.
Neologia. As 3 expressões compostas cardápio de ideias, cardápio de ideias desperdiçado e cardápio de ideias aproveitado são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Cardápio de ideias tolas. 2. Cardápio de ideias superficiais. 3. Cardápio de ideias ultrapassadas. 4. Menu de ideias antirreciclagens.
Estrangeirismologia: o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criatividade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ideia: imaginação criativa. Ideia: pensamento novo. Ideias: eternas, imutáveis. Ideia significa conceito.
Ideia materializa pensamento.
Citaciologia: – Eu começo com uma ideia e aí ela se torna algo diferente. Uma ideia
é um ponto de partida e nada mais, logo que se começa a elaborá-la, é transformada pelo pensamento (Pablo Picasso, 1881–1973). Depois que conhece uma nova ideia a mente do homem
nunca pode voltar às suas dimensões originais (Oliver Wendell Homes Jr., 1841–1935). Há
ideias que podem ser reduzidas a fórmulas; são as que se tornam em conhecimentos humanos,
em resultados. E há ideias intransmissíveis; são estados de alma. Ninguém jamais apreendeu
o estado de alma de outra pessoa (Joaquim Nabuco, 1849–1910).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Ideia. A ideia, quando tem valor, não interessa se é expressa através de uma ou de
500 palavras”. “Pensar contra uma ideia é sempre mais fácil do que pensar a favor, notadamente
para quem penseniza pouco ou sem automotivação”.
2. “Ideias. As ideias são, ao mesmo tempo, causas e consequências”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das neoideias; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial.
Fatologia: o cardápio de ideias; a neoideia assistencial; a inspiração de ideias através
dos dicionários, revistas e periódicos; a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto cardápio de
ideias evolutivas; os livros; o Holociclo; a Holoteca; o Tertuliarium; a Associação Internacional
de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os insigths dando pistas de
ideias resgatogênicas; a espera do momento oportuno a fim de por a ideia em prática; a ideia pedagógica na escrita de verbetes, artigos e livros; a qualificação do gabarito das ideias; o viés idea-
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tivo da recin; a aplicabilidade da ideia; o descarte dos bagulhos energéticos; as ideias promotoras
de reconciliações com os desafetos do passado; a gratificação da ideia libertadora de interprisões;
a satisfação gerada pela ideia esclarecedora; a eliminação dos preconceitos com as ideias acolhedoras; a soltura mentalsomática com ideias intelectivas; o poliglotismo; o bloco de registros;
o impacto da ideia tarística; o compartilhamento das ideias parapedagógicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o rapport com as
ideias predominantes no ambiente facilitando a assistência necessária aos resgates extrafísicos; as
inspirações dos amparadores extrafísicos no registro das ideias assistenciais; a paramemória; as
ideias inspiradas na tenepes; o autorrevezamento gesconológico através da ideia; a telepatia; o parafenômeno da transmissão pensênica da consciex para a conscin; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aplicação da ideia–senso cosmoético; o sinergismo ideia
retrocognitiva–momento evolutivo; o sinergismo autoconhecimento da ideia–responsabilidade
interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da aplicabilidade cosmoética
da ideia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as ideias.
Teoriologia: a teoria das ideias; a teoria da fartura das energias conscienciais elaborando as ideias; a teoria da Paragenética; a teoria e a prática da ideia inovadora.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da minuciosidade; a técnica das revisões textuais; a técnica da meganálise; a técnica de ideias da escrita de
verbetes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional Editares; o voluntariado
no Holociclo; o voluntariado na Holoteca; o voluntariado na União Internacional de Escritores
da Conscienciologia (UNIESCON); o voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o autolabcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da
Experimentologia.
Efeitologia: o efeito reciclador da ideia inovadora.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com as neoideias.
Ciclologia: o ciclo ideia-registro-aplicação; o ciclo de ultrapassagem dos gargalos evolutivos da ideia; o ciclo ideia–destinação da ideia.
Enumerologia: a construção de ideias; a renovação de ideias; a articulação de ideias;
a captação de ideias; a expansão de ideias; a fixação de ideias; a conciliação de ideias.
Binomiologia: o binômio organização mental–aproveitamento de ideia; o binômio ideia
pedagógica–ideia compartilhada; o binômio ideia aglutinadora–ideia assediadora.
Interaciologia: a interação ideia-mentalsoma; a interação ideia–cosmovisão retrocognitiva; a interação ideia-tares; a interação ideia-tenepes.
Crescendologia: o crescendo aporte-retribuição; o crescendo ideia taconista–ideia tarística; o crescendo ideia retrógrada–ideia futurista.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa–ideia–aplicação da ideia; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio ideia-frase-livro; o trinômio ideia-autopesquisa-reciclagem; o trinômio antidispersivo concentração mental–atenção dividida–lucidez.
Polinomiologia: o polinômio cérebro-paracérebro-ideia-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo curiosidade / criatividade; o antagonismo ideia belicista / ideia pacifista; o antagonismo ideia assediadora / ideia amparadora.
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Paradoxologia: o paradoxo de a ideia antiga poder estar bem atualizada; o paradoxo
de as ideias inatas mesmo assistenciais poderem levar a conscin à automimese.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a comunicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas.
Filiologia: a ideofilia; a intelectofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a escritofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a logofobia; a verbofobia; a neofobia; a ideofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania de achar o máximo suas ideias.
Mitologia: o mito da ideia genial.
Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia;
a Cogniciologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Lógica; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Intraconscienciologia; a Paracerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa antenada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o autor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a autora.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens paedagogus; o Homo
sapiens scriptor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens ideosutilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: cardápio de ideias desperdiçado = o gerador de autopesquisas elaboradas
só para deleite da conscin; cardápio de ideias aproveitado = o gerador de autopesquisas promotoras de auto e heterorreciclagens mentaissomáticas.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da escrita.
Taxologia. Eis, na ordem alfabética, a título de ilustração, 41 tipos de ideias dentre as
mais conhecidas:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Abandonada.
Acolhedora.
Assediadora.
Assistencial.
Belicista.
Comprada.
Construtiva.
Cosmoética.
De girico.
Desastrosa.
Desperdiçada.
Destrutiva.
Didática.
Elucidativa.
Empreendedora.
Eureka.
Evolutiva.
Factícia.
Frustrante.
Genial.
Gratificante.
Gratuita.
Ilógica.
Impactante.
Inata.
Inovadora.
Inútil.
Negativa.
Original.
Pacifista.
Pedagógica.
Pontual.
Privilegiada.
Providencial.
Racional.
Recicladora.
Reciclogênica.
Refinada.
Renovadora.
Roubada.
Unificadora.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 cardápio de ideias, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Gescon grupal: Gesconologia; Homeostático.
05. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
Ideia sutil: Heuristicologia; Neutro.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
Palavra-chave: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
Verbete: Comunicologia; Neutro.
Verpon: Experimentologia; Homeostático.

A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DE IDEIAS PROMOVE
A FIXAÇÃO, O APROFUNDAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS AUTOPESQUISAS GESCONOLÓGICAS NAS RECICLAGENS PESSOAIS DE CONTEÚDO MENTALSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou qual percentual de ideias concebidas
é utilizado na criação e elaboração de escrita gesconológica? Em escala de 1 a 5, qual a média?
Bibliografia Específica:
1. Rohmann, Chris; O Livro das Ideias: Um Dicionário de Teorias, Conceitos, Crenças e Pensadores, que
foram nossa Visão de Mundo (A World of Ideas: A Dictionary of Import Theories, Concepts, Beliefs, and Thinkers); trad.
Jussara Simões; 468 p.; glos. 440 termos; 28 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas, 207
e 208.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 817 e 818.
Webgrafia Específica:
1. Alvarenga, Leo; Fique Atualizado; Artigo; 1 foto; 6 ilus.; Seção Empreendedorismo; disponível em: <http:
//naotenhoideia.com/o-que-e-uma-ideia> acesso em 13.01.16; 16h32.
2. Costa, Ricardo; Os Olhos da Ideia; Artigo; 3 fotos; 12 gráf.; 1 ilus.; disponível em: <http://rcfilms. com.
sapo.pt/ideia.pdf>; acesso em 13.01.16;15:32.
3. Silva, Josué Candido da; Planos de Aula; disponível em:<http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula
/medio/ filosofia-platao-as-ideias-sao-eternas.htm>; acesso em 13.01.16; 16h55.
4. Um Dicionário sobre a Natureza Humana; Artigo; Seção O caminho da verdade; disponível em: <http:
//viaverita.blogs.sapo.pt/13552.html>; acesso em 13.01.16; 16h50.

S. F.
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CARÊNCIA AFETIVA NA INFÂNCIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carência afetiva na infância é o estado íntimo da conscin infante, homem
ou mulher, caracterizado pelo sentimento da privação de afeto, carinho e amizade deficitários nos
relacionamentos, principalmente em relação às figuras materna e paterna.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo carência deriva do idioma Latim Tardio, carentia,”falta; privação”,
de carere, “ter falta; estar em precisão; estar privado; estar isento de; passar sem; abster-se; coibir-se”. Surgiu no Século XVI. A palavra afetiva procede do idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo infância procede do mesmo idioma
Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade
dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ausência de afeto na infância. 2. Privação afetiva na infância.
3. Relacionamento afetivo falho na puerícia. 4. Deficiência afetiva na idade infantil. 5. Isenção
afetiva na infância.
Neologia. As 3 expressões compostas carência afetiva na infância, minicarência afetiva
na infância e maxicarência afetiva na infância são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Estabilidade afetiva na infância. 2. Carinho duradouro na infância.
3. Convivialidade afetiva na infância. 4. Continuísmo afetivo na infância. 5. Suficiente afetividade na infância.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade consciencial.
Citaciologia. Eis citação de Virgílio (70–19 a.e.c.) contributiva ao tema: – “Amore, more, ore, re” (Amor, comportamentos, palavra, ações).
Proverbiologia. Eis 2 ditados populares relacionados ao tema: – Árvore plantada com
amor, ninguém derruba. Onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da carência afetiva; o holopensene pessoal carregado no sen; o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a pensenidade desviada; o holopensene pessoal da afetividade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: a carência afetiva na infância; a necessidade afetiva na infância; a privação de
afeto na fase infantil; a falta de comunicação afetiva na puerícia; a insuficiência de carinho na infância; o descontrole emocional familiar; o acúmulo de carências no seio familiar; a falta de amor
na fase pueril; o problema de relacionamento parental familiar; a pouca atenção às necessidades
do infante; a ausência de aconchego; a inexistência de base intrafísica na infância; a necessidade
de ambiente acolhedor; a pobreza intraconsciencial na meninice; a privação do necessário; a ausência de solidariedade familiar; a falta de tempo no interrelacionamento mãe-filho(a); a insuficiência dos fatores econômicos, sociais e culturais na infância; a compensação da falta de afeto na
puerícia; os padrões típicos de parentalidade patogênica; os exemplos patológicos na fase infantil;
a liberdade sem responsabilidade; a privação do convívio familiar; a falta da imposição de limites; a escassez de diálogo com a criança; a insegurança materna nos cuidados com a criança;
a desproteção paternal; o convívio conflituoso no lar; a superproteção; a exacerbação do trafarismo na infância; a falta dos cuidados necessários ao infante; a orfandade; a adoção; a depressão
pós-parto; o abandono; a rejeição; as doenças mentais; as hospitalizações; a insegurança pessoal;
a ansiedade; o descontentamento; a timidez; os grilos; as encucações; a imaturidade; a ciumeira;
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a preferência parental por determinado filho; a apreensão; as tendências inatas; os perigos imaginários; o egoísmo; a intolerância; a inadaptação; o isolamento; a frustração; a insatisfação; as cobranças; a irresponsabilidade; a negligência; as adversidades; a falta de estímulos e elogios; os vícios dos pais ou responsáveis; os fatores genéticos; o egocentrismo; a família disfuncional; a família numerosa; a receptividade gélida; a maternagem; a lactância; o berçário; o desconforto hospitalar; a sensação de insegurança; a falta de apoio emocional; a autassedialidade; o nível evolutivo; a predisposição para o assédio; a separação dos pais; os novos relacionamentos dos pais;
o nascimento de irmão; os abusos; a violência; a obrigatoriedade excessiva; a alienação parental;
a vitimização; o retraimento; a educação repressora; a submissão; a autoinsegurança; as chantagens emocionais; a acídia; a intemperança; a apatia; a inércia; a desmotivação; a hostilidade; a intolerância; a reação imprevista; os trabalhos forçados; o restringimento intrafísico; as comparações; a competitividade; o estímulo ao cuidado dos animais; o respeito às diferenças; a reciclagem
existencial; a interassistencialidade desde a infância.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o auto e heterassédio; a assimilação simpática; a desproteção extrafísica; as energias intrusivas; os fatores parapsíquicos; o parapsiquismo sem lucidez; os desafetos mantenedores de ressoma grupal; as parapatologias intergrupais; os pararreagrupamentos evolutivos; a visão multidimensional desde cedo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente do fraternismo; o sinergismo evolutivo; o sinergismo atenção-educação-paciência; o sinergismo autossuperação–aceleração evolutiva; o sinergismo amor-compreensão-confiança.
Principiologia: o princípio da necessidade afetiva; o princípio da vivência do exemplarismo familiar; o princípio do autocontrole emocional; o princípio da maturidade consciencial;
o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da evolutividade grupal; o princípio
da reciprocidade; o princípio da educação interconsciencial.
Codigologia: o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da carência adquirida; a teoria da submissão infantil; a teoria da
educação repressora; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria do apego necessário;
a teoria do amor exigente; a teoria da não cobrança de amor.
Tecnologia: a técnica da convivência sadia; a técnica do aconchego e do carinho; a técnica do exemplarismo pessoal; a técnica de deixar a criança se expressar; a técnica de qualificar
o tempo junto à criança; a técnica do respeito às diferenças; a técnica da paciência para lidar
com a hipersensibilidade da criança; a técnica para desenvolver a responsabilidade no infante;
a técnica da conviviabilidade da criança no ritmo familiar; a técnica da educação evolutiva;
a técnica da desdramatização emocional.
Voluntariologia: o voluntariado desde a infância visando o exercício da grupalidade
sadia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos da carência afetiva na vida emocional, intelectual e mental;
o efeito nocivo das incompletudes; os efeitos profiláticos duradouros do afeto na infância;
o efeito da convivência problemática; o efeito cascata da inconformidade; o efeito do choro intermitente; os efeitos da convivialidade pacífica.
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Neossinapsologia: as neossinapses fraternas; as neossinapses reeducativas; as neossinapses necessárias às renovações pensênicas.
Ciclologia: o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo patológico dos conflitos íntimos; o ciclo evolutivo das relações grupocármicas; o ciclo das
ectopias afetivas.
Enumerologia: o descaso; o desamor; a indiferença; o desinteresse; o desleixo; a negligência; o abandono. A ausência parental; a ausência de diálogo; a ausência de segurança; a ausência de afeto e carinho; a ausência de amadurecimento; a ausência de fraternismo; a ausência
de exemplarismo assistencial.
Binomiologia: o binômio saúde emocional pessoal–saúde emocional da família; o binômio dependência afetiva–independência afetiva; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio repressão-frustração; o binômio desafio-inadaptação; o binômio carência-manipulação;
o binômio carência parental–falta de oportunidades.
Interaciologia: a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação ação externa–recursos internos; a interação mais ação–menos reclamação; a interação mãe-filho; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo infância consciencial–maturidade consciencial;
o crescendo da afetividade diuturna; o crescendo semente-árvore.
Trinomiologia: o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio discernimento-segurança-saúde; o trinômio carência afetiva–autassédio–heterassédio; o trinômio família
disfuncional–insegurança–carência; o trinômio exigência de afeto–insuficiência de retorno–egoísmo; o trinômio rejeição-imaturidade-insegurança; o trinômio carência-apatia-doença; o trinômio rejeição–falta de autestima–desequilíbrio geral.
Polinomiologia: o polinômio carência–dependência–insegurança–desejo de agradar;
o polinômio necessidades básicas desatendidas–afetividade deficiente–ausência de estímulos–autestima baixa.
Antagonismologia: o antagonismo afetividade real / afetividade idealizada; o antagonismo negligência / superação; o antagonismo emocionalismo / racionalidade; o antagonismo
carência / excesso; o antagonismo aceitação / rejeição.
Paradoxologia: o paradoxo existente entre medida de proteção e liberdade individual.
Politicologia: a necessidade de políticas públicas para melhor qualidade afetiva nas instituições de acolhimento.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da compensação afetiva; a lei de ouro; a lei da
reeducação afetiva; a lei da empatia; a lei da causa e efeito; as leis básicas da evolução; a lei da
ação e reação; a lei da reciprocidade; as leis da Cosmoética; a lei do retorno; a lei da interdependência consciencial; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a familiofilia; a assistenciofilia; a fitofilia;
a sociofilia; a zoofilia; a evoluciofilia; a emocionofilia.
Fobiologia: a autofobia; a isolofobia; a ligofobia; a fitofobia; a zoofobia; a atazagorafobia; a fobia escolar.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da
autovitimização; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome
geral da adaptação; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do infantilismo; a síndrome de canguru.
Maniologia: a mania de choramingar enquanto recurso para chamar a atenção; a mania
de mentir; a cleptomania; a egomania; a mania do isolamento; a mania de ensimesmar-se; a mania de chamar a atenção para si.
Mitologia: o mito da afetividade sem autesforços; o mito da falta de tempo; o mito da
inocência infantil; o mito da família perfeita.
Holotecologia: a educacioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a grupocarmoteca;
a convivioteca; a cosmoeticoteca; a infantoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Amparologia; a Adaptaciologia; a Experimentologia; a Interaciologia; a Grupocarmologia; a Comunicologia; a Infanciologia; a Conviviologia;
a Intrafisicologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o bebê desassistido; a criança consréu; a criança carente; a criança autassediada; a consréu ressomada; a conscin vitimizada; a consciênçula; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; o ser sensível; a conscin lúcida.
Masculinologia: o infante carente; o infante vulnerável; o menino confuso; o menino
mal-humorado; o guri instável; o garoto frustrado; o infante irritado; o menino espancado; o guri
ofendido; o garoto abusado; o infante insultado; o infante desassistido; o ressentido; o egocêntrico; o insatisfeito; o imaturo.
Femininologia: a infante carente; a infante vulnerável; a menina confusa; a menina mal-humorada; a guria instável; a garota frustrada; a infante irritada; a menina espancada; a guria
ofendida; a garota abusada; a infante insultada; a infante desassistida; a ressentida; a egocêntrica;
a insatisfeita; a imatura.
Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens
autassediatus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens infans;
o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicarência afetiva na infância = a percepção da criança de ausência
parcial de aconchego, acolhimento, incentivos e elogios; maxicarência afetiva na infância = a percepção da criança de ausência total de afeto por perdas, abandono e negligência.
Culturologia: a cultura da convivência familiar; a cultura da afeição; a cultura da afetividade sadia; a cultura da harmonia conviviológica; a cultura do emocionalismo; a cultura da
chantagem emocional; a cultura do exemplarismo; a cultura das cobranças; a cultura de esperar
algo em troca.
Problemas. As instituições de abrigamento infantil, em princípio, têm a função de acolher e proteger, mas a maioria não supre essas necessidades, sendo comum a falta de vínculo afetivo entre os responsáveis e o acolhido, tornando o convívio estéril e não individualizado e, assim,
influenciando a formação da identidade e sociabilidade.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, prováveis 10 comportamentos decorrentes da carência afetiva na infância:
01. Atitudes egoístas.
02. Baixa autestima.
03. Busca de aprovação externa.
04. Cobranças.
05. Comportamentos infantis na adultidade.
06. Dependências.
07. Fuga das responsabilidades.
08. Incapacidade de fazer escolhas.
09. Inseguranças.
10. Relacionamentos deficientes.
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Etiologia. Segundo a Conviviologia, eis, na ordem alfabética, enquanto exemplos, 12
comportamentos próprios de pais ou responsáveis capazes de gerar a carência afetiva na criança:
01. Agressividade: as ações de subjugação pela força; as ofensas verbais; o espancamento; os abusos; a violência.
02. Anticosmoeticidade: as ações anticosmoéticas; a interprisão familiar.
03. Autoritarismo: as ações de regras rígidas; a intimidação; a desconfiança; a submissão; as rotinas inflexíveis.
04. Conflituosidade: as ações familiares de desentendimentos; as discussões; as brigas;
as desavenças; as rixas.
05. Egocentrismo: as ações egoicas próprias da infância continuadamente alimentadas.
06. Imaturidade: as ações de cobranças; as chantagens emocionais; as birras.
07. Incompatibilidade: as ações contraditórias; a incoerência.
08. Incomunicabilidade: as ações impeditivas de a criança expressar-se.
09. Inseguridade: as ações de transferência das tomadas de decisões e das responsabilidades.
10. Insensibilidade: as ações desprovidas de carinho e afeição.
11. Irresponsabilidade: as ações irrefletidas; as omissões deficitárias; o exemplarismo
negativo.
12. Negligência: as ações de descuido; o descaso; a indiferença.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carência afetiva na infância, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
04. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
08. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
09. Criança desafiadora: Perfilologia; Nosográfico.
10. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
11. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
12. Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
13. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
14. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.

A CARÊNCIA AFETIVA NA FASE INFANTIL PODE INFLUENCIAR TODOS OS NÍVEIS DO DESENVOLVIMENTO
CONSCIENCIAL, DEPENDENDO DOS ATRIBUTOS PESSOAIS, DA CARGA GENÉTICA E BAGAGEM PARAGENÉTICA.
Questionologia.Você, leitor ou leitora, na qualidade de pai, mãe ou cuidador(a), procura
desenvolver a afeição nos relacionamentos com as crianças? Demonstra comportamentos afetivos
na interação diária?
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02. Boery, Rita; Carência Afetiva e Autoconhecimento; 1 foto; disponível em: <http://www.f5jequie.com.br/colunas/104-carencia-afetiva-e-autoconhecimento.html>; acesso em: 22.11.13.
03. Dionízio, Cecília; Carência Afetiva; 3 depoimentos; 1 E-mail; 3 enus.; disponível em: <http://www.diarioweb.com.br/editorial/corpo_noticia.asp?IdCategoria=62&IdNoticia=44081>; acesso em: 14.11.13.
04. Gikovate, Flávio; Carência Afetiva: Fruto de uma Infância Sofrida?; 19.07.10; disponível em: <http://www.fadadasrosas.com.br/2010/07/carencia-afetiva-fruto-de-uma-infancia.html>; acesso em: 26.11.13.
05. Lima, André; Impacto da Rejeição na Autoestima; 1 E-mail; 1 enu.; 2 fotos; 1 website; disponível em:
<http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=20691>; acesso em: 21.10.13.
06. Longo, Tisa Paloma; Afetividade na Primeira Infância; 1 enu.; 2 fotos; 3 refs.; disponível em: <http://jogosentimentos.wordpress.com/2011/04/25/afetividade-na-primeira-infancia/>; acesso em: 09.11.13.
07. Paro, Maria Cecília; Rejeição na Infância; disponível em: <http://www.jperegrino.com.br/artigos/159-rejeicaonainfancia.html>; acesso em: 05.11.13.
08. Pasqualini, Valter; Carência Afetiva, Inimigo Número Um do nosso Desenvolvimento; 19.03.10; 12h48;
1 enu.; disponível em: <http://valterpasqualini.webnode.com.br/news/car%C3%AAncia%20afetiva%20-%20inimiga%20numero%20um%20do%20nosso%20crescimento/>; acesso em: 09.11.13.
09. Paveri, Lucimara Zaluski Galinski; Pais Participativos Filhos mais Ativos; 1 ilus.; disponível em: <http://appserver.guabiruba.sc.gov.br/ae/?p=147>; acesso em: 17.10.13.
10. Pedrini, Alírio; Carências Afetivas; 16.09.10; 2 fotos; disponível em: <http://www.bethania.com.br/artigos/carencias-afetivas>; acesso em: 05.12.13.
11. Thompson, Letícia; Carência Afetiva; 30.03.03; 1 E-mail; disponível em: <http://www.leticiathompson.net/carencia_afetiva.htm>; acesso em: 11.11.13.
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CARÊNCIA INSATISFEITA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carência insatisfeita é o estado ou condição íntima da consciência caracterizado pela irrealização de algum objetivo considerado relevante para si mesma e tido à conta de
sonho dourado de consumo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo carência deriva do idioma Latim Tardio, carentia, “falta; privação”, de carere, “ter falta; estar em precisão; estar privado; estar isento de; passar sem; abster-se;
coibir-se”. Surgiu no Século XVI. O prefixo in procede também do idioma Latim, in, “negação;
privação”. O vocábulo satisfeito provém do mesmo idioma Latim, satisfactus, de satisfacere, “satisfazer a; cumprir; executar; dar satisfação por; reparar algum agravo; bastar; ser suficiente; satisfazer plenamente”. Apareceu no Século XIV. A palavra insatisfeito surgiu em 1913.
Sinonimologia: 01. Aspiração insatisfeita. 02. Necessidade insatisfeita. 03. Irrealização pessoal. 04. Sonho dourado de consumo. 05. Carência cronicificada. 06. Carecimento não
suprido. 07. Insatisfação cronicificada. 08. Carência de iniciativa. 09. Vulnerabilidade consciencial. 10. Precisão permanente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo carência:
autocarência; carecedor; carecedora; carecer; carecida; carecido; carecimento; carenciado;
carencial; carencialidade; carente; megacarência; supercarente.
Neologia. As 3 expressões compostas carência insatisfeita, carência insatisfeita patológica e carência insatisfeita homeostática são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 01. Carência satisfeita. 02. Realização pessoal. 03. Conquista pessoal.
04. Satisfação intraconsciencial. 05. Abastança pessoal. 06. Saciedade pessoal. 07. Autocontentamento. 08. Anticonflituosidade. 09. Automotivação. 10. Autodisponibilidade.
Estrangeirismologia: a dearth; a pessoa ever-demanding; o grupocarma needy; os
claims interprisiológicos; o out-of-focus na proéxis; a famine de neossinapses-neoideias.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos sentimentos elevados oriundos do mentalsoma.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Carente:
consciência energívora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a carência insatisfeita; a falta de algo necessário; a maré de insatisfação;
o acúmulo de carências; o diagnóstico da carência; o autodescontentamento específico; o nível de
carência; a necessidade afetiva; a carência somática; a carência sexual; as fantasias sexuais; a insatisfação intelectual; a carência evolutiva; a carência de sociabilidade; os surtos de carência; as
carências multifacéticas; a carência de catarse evolutiva; a carência de autoconhecimento; a escassez consciencial; a pobreza intraconsciencial; a acabativa falha; o desprovimento; a privação;
a insuficiência; o pauperismo; o incontentamento; o aborrecimento habitual; o constrangimento;
a aginia; o celibato; as frustrações pessoais; a superação das carências; o descarte do perfeccionismo; a assistência aos despossuídos; o autodidatismo; a reciclagem existencial; a recin.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a carência de inteligência evolutiva (IE); a carência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prática diária
da tenepes; o desenvolvimento da paraperceptibilidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico expectativa-frustração.
Principiologia: a lucidez do princípio consciencial.
Codigologia: a ausência do código pessoal de priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria da carência adquirida; a teoria e a prática da autorganização
prioritária.
Tecnologia: a técnica da autodisciplina.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos nocivos das incompletudes.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses para identificar e superar o trafal.
Ciclologia: as insatisfações na condição de travões no ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: a aspiração insatisfeita; o peso corporal ideal inatingido; a vida humana
incompleta; o sonho dourado de consumo distante; a ofiex pessoal inalcançada; a desperticidade
inatingida; a megagescon irrealizada.
Binomiologia: o binômio incompléxis-melin.
Interaciologia: a interação vontade-necessidade; a interação das necessidades pessoais.
Crescendologia: o crescendo patológico carência-heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio aspiração-objetivo-impossibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo carência / excesso.
Paradoxologia: o paradoxo da pessoa completista com carências evolutivas.
Politicologia: a oligocracia.
Legislogia: a lei da evolução da consciência; a lei do menor esforço.
Filiologia: a proexofilia; a fantasiofilia.
Fobiologia: a priorofobia; a disciplinofobia; a decidofobia; a autocriticofobia; a intelectofobia; a projeciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a megalomania; a fracassomania.
Mitologia: o combate ao mito da perfectibilidade; o mito da impotência; o mito do impossível.
Holotecologia: a proexoteca; a mensuroteca; a evolucioteca; a regressoteca; a potencioteca; a oniroteca; a mentasolmaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Organizaciologia; a Desviologia; a Perdologia; a Mimeticologia.
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 miserê; a personalidade sem expediente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

Enciclopédia da Conscienciologia

5377

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens inordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: carência insatisfeita patológica = a fantasia sexual persistente em bases
perversoras ou anticosmoéticas; carência insatisfeita homeostática = a aspiração sadia, cosmoética, evolutiva, interassistencial, ainda inalcançada.
Culturologia: a cultura das autopriorizações evolutivas.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 categorias de carências multiformes, insatisfeitas, em geral, da consciência:
01. Carência afetiva.
02. Carência alimentar.
03. Carência artística.
04. Carência biológica.
05. Carência da holomaturidade.
06. Carência da reeducação evolutiva.
07. Carência da tares.
08. Carência de comunicabilidade.
09. Carência de iniciativa.
10. Carência de método.
11. Carência dos ortopensenes.
12. Carência econômica.
13. Carência energética.
14. Carência evolutiva.
15. Carência imaginária.
16. Carência intelectual.
17. Carência parapsíquica.
18. Carência profissional.
19. Carência social.
20. Carência tecnológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carência insatisfeita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Crise pessoal: Evoluciologia; Neutro.
Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

O ESTADO DE CARÊNCIA INSATISFEITA É SEMPRE
MUITO BEM PESQUISADO PELA CONSCIN MAIS LÚCIDA, POIS AFETA, DE ALGUM MODO, A INCOMPLETUDE
DA CONSCIÊNCIA EM TODOS OS NÍVEIS DE EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive alimentando alguma carência insatisfeita?
Tal estado íntimo é sadio ou patológico?
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CARGA DA CONVIVIALIDADE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carga da convivialidade é a categoria ou natureza do período vivenciado
pela conscin com os seres vivos, seres extrafísicos e consciexes, na cotidianidade (diuturna) e em
toda a vida intra e extrafísica, tendo em vista a influência significativa das companhias na consecução da proéxis pessoal, notadamente nas maxiproéxis (grupais).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo carga é de origem controversa, provavelmente do idioma Português Antigo, carrega, deverbal de carregar, derivado do idioma Latim, carrica, e este de carricare, “carregar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo convívio vem do idioma Latim, convivium,
“participação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Período de convivialidade. 2. Categoria específica da convivência.
3. Natureza do vínculo consciencial. 4. Estrutura da sociabilidade pessoal. 5. Vida pública.
Neologia. As 4 expressões compostas carga da convivialidade, minicarga da convivialidade, maxicarga da convivialidade e megacarga da convivialidade são neologismos técnicos da
Conviviologia.
Antonimologia: 1. Anticonviviologia; inconvivialidade. 2. Autismo. 3. Conviviofobia.
4. Conviviopatia. 5. Insociabilidade. 6. Vida reclusa. 7. Diáspora.
Estrangeirismologia: o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Toda convivência ensina.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade harmônica; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: a carga da convivialidade; a carga da convivialidade intrafísica; a carga da
convivialidade dos parceiros da dupla evolutiva (Duplologia); a carga da convivialidade com as
plantas (fitoconvivialidade; Botânica); a carga da convivialidade com os subumanos domésticos
(zooconvivialidade; Zoologia); a carga da convivialidade com os colegas de profissão; a carga
da convivialidade com os companheiros de lazer; a dinâmica das interrelações; as consequências
holocármicas e evolutivas; a coexistência harmoniosa; o convívio sob o mesmo teto; a coabitação;
a união das escovas de dentes; a obrigação da convivência; o compromisso da convivialidade;
o papel da força presencial; o convívio cosmoético; a sociabilidade sadia; o círculo de interassistencialidade (Assistenciologia); o senso universalista; a familiaridade; a camaradagem; a fraternidade; a antifraternidade; o ato de enturmar; a extroversão; o círculo de amizades; as amizades
úteis; as amizades ociosas; as acepções de pessoas; os intocáveis; a tietagem; o emprego do convívio; a coautoria; a sociedade comercial; a coadministração; a convivência forçada; o misoneísmo; o autismo; o isolacionismo; o alienismo; o convívio patológico; as coleiras sociais do ego;
a falta de traquejo social; o acanhamento; o encaramujamento; as cerimônias e etiquetas; o revisionismo da convivência.
Parafatologia: a carga da convivialidade extrafísica; a carga da convivialidade com
o amparador extrafísico; as energias conscienciais (ECs) pessoais; a convivência na semipossessão interconsciencial.
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III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma.
Voluntariologia: a carga da convivialidade dos voluntários, homens e mulheres, na
Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo carga da convivialidade / consciex transmigrável.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a isolofobia.
Sindromologia: a síndrome do locked-in.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Cosmoconviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Comunicologia; a Proxêmica; a Distancêmica; a Intrafisicologia;
a Extrafisicologia; a Grupocarmologia; a Elencologia; a Etologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a dupla conscin amparanda–consciex amparadora; as
companhias proexológicas; o casal íntimo; o casal incompleto; a pessoa de presença leve; a conscin de presença pesada; a consciência grupocármica; a equipe existencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o adversário ideológico; o minidissidente; o anfitrião; o hóspede; o visitante; o conviviólogo; o aliado; o correligionário; o sócio;
o partner; o co-pesquisador; o co-terapeuta; o formador de opinião.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a adversária ideológica; a minidissidente; a anfitriã; a hóspede; a visitante; a convivióloga; a aliada; a correligionária; a sócia;
a partner; a co-pesquisadora; a co-terapeuta; a formadora de opinião.
Hominologia: o Homo sapiens convivens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicarga da convivialidade = a convivência do cidadão comum com
o Presidente da República; maxicarga da convivialidade = a convivência do tenepessista com
o amparador extrafísico de função; megacarga da convivialidade = a convivência assistencial do
responsável, homem ou mulher, com a conscin-trafar ou a pessoa dependente.
Presença. Dentro do universo da Intrafisicologia, toda consciência tem presença específica. Esta presença pode ser enriquecedora ou castradora, leve ou pesada quanto ao holopensene,
distensiva ou preocupante quanto à proximidade. Cada conscin há de analisar cosmoeticamente
a qualidade da própria presença antes de avaliar a qualidade da presença de outrem.
Explicitação. Sob a ótica da Conviviologia, no convívio produtivo com as conscins,
e também com as consciexes, a partir da dimensão intrafísica, é sempre ideal a conscin se aproximar de alguma consciex amparadora afim. Por outro lado, para a consciex atuar produtivamente
na dimensão intrafísica, mesmo sendo amparadora, o ideal é se aproximar de alguma conscin razoavelmente sadia. Por isso, nas relações com alguma consciex, será sensato a conscin indagar,
com toda autenticidade: – “Faço isso por você ou você faz isso por mim?” A fim de se evitar a in-
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terprisão grupocármica, o melhor, logicamente, é sempre preferir a Cosmoética, as verpons, a tares, a policarmalidade e a megafraternidade na coexistência com os princípios conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a carga
da convivialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos
pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Atitude Pró-Amparador Extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
3. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
4. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
5. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
6. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
7. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

NINGUÉM EVOLUI SOZINHO. A PARTIR DESTE PRINCÍPIO,
TODOS TEMOS DE PESQUISAR RACIONALMENTE, A FUNDO, A CARGA REAL DA CONVIVIALIDADE MANTIDA COM
OS PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS INTRA E EXTRAFÍSICOS.
Questionologia. Seja franco a si mesmo: você já pesquisou as características da carga da
convivialidade com todas as pessoas com as quais convive? Seria o momento de rever e atualizar
esta pesquisa?
Bibliografia Específica:
1. Gilbert, Ilie; Conviviologia: A Ciência do Convívio; pref. Gilberto Freyre; 238 p.; 64 caps.; 16 enus.; 43
ilus.; 1 microbiografia; alf.; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1979; páginas 172 a 226.
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CARGA ONÍRICA
(ONIROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carga onírica é o conjunto de pensenes confusos mantidos pela conscin,
por algum tempo, depois de despertar de alguma vivência onírica, sonho ou pesadelo, em geral
pela manhã.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo carga é de origem controversa, provavelmente do idioma Português Antigo, carrega, deverbal de carregar, derivado do idioma Latim, carrica, e este de carricare, “carregar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo onirismo provém do idioma Grego, óneiron ou
óneiros, “sonho”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Carga pesadelar. 2. Ônus onírico. 3. Efeito onírico. 4. Efeito pesadelar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo carga: cargosa; cargosear; cargoso; cargueiro; carguejar; descarga; descargo; desencargo; sobrecarga;
sobrecarregada; sobrecarregado; sobrecarregar.
Neologia. As 4 expressões compostas carga onírica, carga onírica infantil, carga onírica adolescente e carga onírica madura são neologismos técnicos da Onirologia.
Antonimologia: 1. Autodespertamento lúcido. 2. Autodespertamento sadio.
Estrangeirismologia: o fantasy world; a fairyland; os magic thoughts; o Megamaya;
o mental choking; a closed mind; a hebetude mentis; a unwisdom; a misunderstanding; os mismatches cognitivos; o blurring da autolucidez.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autolucidologia.
Unidade. A unidade de medida da carga onírica é a ilogicidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do onirismo; os oniropensenes; a oniropensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os xenopensenes;
a xenopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o carregamento da autopensenidade no sen.
Fatologia: a carga onírica; a manutenção correta da carga horária adequada de sono natural; a arrumação da carga das ideias no microuniverso consciencial; a amplitude da sobrecarga
de informações, na vigília física ordinária, antes de a conscin ir dormir a cada dia; as mudanças da
carga horária de sono; as absorções superficiais e profundas das ideias, dados e comunicações no
dia a dia; o ponto exato, ideal, quanto ao volume e à qualidade da carga de informações do agente
retrocognitor catalítico; a ingestão intelectual tóxica; a sobrecarga mnemônica dispensável; o ato
de dar a descarga das ideias inúteis em geral; a forte carga onírica na vida infantil; o esperado enfraquecimento da carga onírica na fase da maturidade biológica; a muleta psicológica do onirismo; o falseamento da realidade; o mergulho intraconsciencial no universo fantástico; as concessões à irracionalidade; o afrouxamento da autocrítica; o devaneio; o sonho acordado; as imagens
surrealistas; a fuga extrema à realidade nas ideias delirantes; a ficcionalização sensacionalista dos
fatos pela indústria midiática indutora de devaneios tóxicos; a exploração das ilusões humanas
pela indústria do entretenimento; a carga onírica ainda indispensável às conscins jejunas evolutivas; a necessidade somática do estado letárgico do sono; as perturbações do sono; a sonolência;
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a carga laboral excessiva; a opressão fisiológica para o atendimento à carga horária de sono natural; o papel do sonho na reequilibração psíquica da conscin pré-serenona; a vigília contínua, sem
onirismo, alcançada pelo Homo sapiens serenissimus (Serenão).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o grau de lucidez mantido nos estados alterados de consciência
(EAC); o percentual de onirismo na projeção semiconsciente; a duração prescrita para o sono reparador pós-dessomático; o nível onírico patológico da parapsicose pós-dessomática; a forte carga
onírica doentia na existência baratrosférica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio de viver com os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; os princípios teáticos da Higiene Mental.
Codigologia: a minimização dos autenganos sendo cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o aproveitamento prolífico máximo da existência intrafísica.
Tecnologia: as mnemotécnicas; as técnicas de proteção mnemônica; as técnicas profiláticas e terapêuticas pró-longevidade produtiva; a técnica apelativa da leitura do crachá para saber o nome da pessoa conhecida; a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica do detalhismo; a técnica do aperitivo intelectual; a técnica da sesta; a técnica do turno mentalsomático; a relevância da técnica da autodisciplina pensênica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos do estresse mental cronicificado; os efeitos mediatos da passividade intelectual; os efeitos restauradores da detecção precoce das falhas intelectivas; os efeitos
do onirismo na intensificação emocional de ideias, imagens e lembranças; os efeitos do onirismo
nos afetos e desafetos interconscienciais; o efeito drástico da imaginação desvairada sobre a vida humana; os efeitos da carga horária de sono natural.
Ciclologia: as variações das cargas oníricas ao longo do ciclo etário humano; a mudança
no ritmo do ciclo mnemônico armazenar-fixar-evocar; as falhas no ciclo mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o ciclo carga-descarga-recarga das ideias.
Enumerologia: o absurdo; a irrealidade; a fantasia; a deturpação; a incoerência; a mentira; o autassédio.
Binomiologia: o binômio indisciplina intelectual–memória traiçoeira; o binômio devaneio-alienação; o binômio fisiológico maldormido-maldisposto.
Interaciologia: a interação atenção-concentração-memória.
Crescendologia: o crescendo gradual das perdas cognitivas desconsideradas; o crescendo patológico frustração-desastre.
Trinomiologia: o trinômio preguiça mental–apatia intelectual–acomodação mentalsomática; o trinômio patológico erro-engano-omissão; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade; o trinômio personagens-enredos-fantasias; o trinômio protagonistas-antagonistas-coadjuvantes;
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o trinômio tensão-drama-emoção; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio inebriante poder-prestígio-posição.
Polinomiologia: o polinômio alienante teleidiotismo-infoidiotismo-videogameotismo-radiotismo-bibliotismo; o polinômio falha mnésica–lacuna sináptica–hiato pensênico–vácuo cerebral; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–
–EV profilático–ortopensenização; a carga onírica na raiz do polinômio distorções perceptivas–
–distorções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas.
Antagonismologia: o antagonismo memória de elefante / branco mental; o antagonismo
zum mnemônico / lapso mnésico; o antagonismo tábula rasa / apagão mnemônico; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo
neopensenes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo
holomemória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do
pior embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia; o antagonismo extremo hipersonia / insônia; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo mundo real / mundo imaginário; o antagonismo sono reparador / sono tumultuado.
Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a palcofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: o início precoce da síndrome de Alzheimer; a confusão mental resultante da síndrome da patopensenidade; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a ludomania; a toxicomania; a dromomania; a megalomania.
Mitologia: os mitos em geral; a Mitologia Pessoal; a mitificação das parapercepções.
Holotecologia: a nosoteca; a criticoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca;
a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Onirologia; a Autolucidologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Holomaturologia; a Autopensenologia; a Holomnemonicologia; a Mentalsomatologia;
a Autodiscernimentologia; a Cerebrologia; a Parapatologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a pessoa-burro-de-carga de informações inúteis; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attonitus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
credulus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens infelix; o Homo
obtusus; o Homo stultus.
V. Argumentologia
Exemplologia: carga onírica infantil = o conjunto de pensenes confusos mantidos pela
criança, por algum tempo, depois de despertar de alguma vivência onírica, sonho ou pesadelo, em
geral pela manhã; carga onírica adolescente = o conjunto de pensenes confusos mantidos pela
conscin jovem, por algum tempo, depois de despertar de alguma vivência onírica, sonho ou pesadelo, em geral pela manhã; carga onírica madura = o conjunto de pensenes confusos mantidos pela conscin a partir da meia-idade biológica, por algum tempo, depois de despertar de alguma vivência onírica, sonho ou pesadelo, em geral pela manhã.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura do espetáculo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carga onírica, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Aparvalhamento bovino: Antipriorologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
08. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
09. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
11. Onirismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
14. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.
15. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.

É SEMPRE RELEVANTE PESQUISAR A MODALIDADE
DA CARGA ONÍRICA DE AUTOPENSENES CONFUSOS
QUANDO MANTIDOS PELA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, APÓS O DESPERTAR DO SONO DIA A DIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é vítima de algum tipo de carga onírica? Já pesquisou as causas das ocorrências?
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CARRANCISMO
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O carrancismo é a qualidade, condição, estado, característica ou reação de
carrança ou da pessoa vivendo presa ao passado, apegada aos tradicionalismos de modo pessimista.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo carrancismo deriva da palavra carrança, “pessoa que vive presa ao
passado, às tradições”, sendo de origem obscura.
Sinonimologia: 01. Carrança. 02. Carrancice. 03. Neofobismo retrô. 04. Congelamento ideológico. 05. Engessamento consciencial. 06. Passadismo. 07. Saudosismo. 08. Retroversidade. 09. Rotineirice; tradicionalismo. 10. Fechadismo consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo carrança:
anticarrancismo; carrancice; carrancismo; carrancista.
Neologia. Os 2 vocábulos minicarrancismo e maxicarrancismo são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Anticarrancismo. 2. Atualização. 3. Modernização. 4. Otimismo.
5. Neofilismo avançado. 6. Neopensenização. 7. Autorrecexologia. 8. Abertismo consciencial.
Estrangeirismologia: o Götterdämmerung; a closed mind; o hollow profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do antidiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do passadismo; os retropensenes; a retropensenidade; os fixopensenes.
Fatologia: o carrancismo; a carrancice; a carrançopatia; o enfarruscamento; a carantonha; o pessimismo cronicificado; a existência malcriada; a vivência em subnível; a retroversidade;
os travões conceituais; o anticonsenso; a implicância com o mundo; os revezes; as birras; a fossilização cronêmica; as atitudes anacrônicas; o porão consciencial; as omissões deficitárias; as automimeses dispensáveis; a idiossincrasia; as retrospecções; a aprioropatia; as autopatomimeses;
a rabugice; os bagulhos energéticos; a retrobitola consciencial; os retrofatos; a vida humana com
a marcha à ré; as coleiras sociais do ego; as cangas psicológicas; a autofossilização; o rolo compressor das inutilidades sociosas; a borrasca; a degringolada; a derrocada; a bancarrota; a melin
indiagnosticada.
Parafatologia: o repeteco multiexistencial; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: o acriticismo; o ultraconservantismo; o autoderrotismo; o catastrofismo;
o apocaliptismo; o decadentismo; o baratrosferismo.
Binomiologia: o binômio incompléxis-melex.
Trinomiologia: o trinômio excêntrico-estrambótico-esquipático; o trinômio autodesconfiômetro-automancômetro-semancol.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
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Antagonismologia: o antagonismo carrancismo / anticarrancismo; o antagonismo Passadologia / Modernidade.
Politicologia: a monarquia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a retrofilia; a antiquofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a sucessofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da mesmice; a síndrome do
ostracismo.
Maniologia: a fracassomania; a antiquomania; a nostomania.
Mitologia: os mitos milenares de todos os tipos.
Holotecologia: a tradicioteca; a mesmexoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Passadologia; a Tradiciologia; a Marasmologia; a Mimeticologia; a Seriexologia; a Arqueologia; a Parapatologia; a Acriticologia;
a Autassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa malcriada; a conscin perdedora.
Masculinologia: o bilioso; o trombudo; o implicante; o ressentido; o autoderrotado; o decadente; o loser; o escritor Émile Michel Cioran (1911–1995), o apologista do suicídio; o agastadiço; o desmancha-prazeres; o birrento; o emburradão; o carrança; o carranção; o carrancista;
o carrançopata; o pessimista; o pré-serenão vulgar; o esquisitão.
Femininologia: a personagem Cassandra; a biliosa; a trombuda; a implicante; a ressentida; a autoderrotada; a decadente; a loser; a agastadiça; a desmancha-prazeres; a birrenta;
a emburradona; a carrança; a carrançona; a carrancista; a carrançopata; a pessimista; a pré-serenona vulgar; a esquisitona.
Hominologia: o Homo sapiens pessimista; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens automimeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicarrancismo = a pessoa conservadora e tradicionalista em todos os
hábitos e costumes; maxicarrancismo = o colecionador, homem ou mulher, apaixonado e dedicado à enorme coleção pessoal de antiguidades, tipo bagulhos energéticos, por exemplo, a hoploteca.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da sinistrose.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o carrancismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.

Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

O CARRANCISMO, EM SI, É A DEMONSTRAÇÃO CABAL
DO SAUDOSISMO DOENTIO DA CONSCIN ANTEPASSADA
DE SI MESMA. TAL PESSOA, HOMEM OU MULHER AINDA
NÃO CHEGOU À ATUALIDADE DO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você apresenta algum traço ou vestígio do carrancismo na própria vida
diária? Em qual área de manifestação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 595, 648, 655, 658, 659, 665, 669, 674 e 681.

Enciclopédia da Conscienciologia

5389

CARREGAMENTO NA PENSENIDADE
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O carregamento na pensenidade é a incidência monopolizadora da intenção da consciência especificamente sobre a ideia (pen), o sentimento ou a emoção (sen), ou a energia consciencial (ene) em determinado momento evolutivo, em qualquer dimensão existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo carregar vem do idioma Latim, carricare, “carregar”, de carrus,
“galera; carroça; carro”. Surgiu em 1286. O vocábulo carregamento apareceu no Século XV.
A palavra pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia;
pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O termo sentimento provém do
mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade
de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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: 1. Carregamento pensênico. 2. Autopensenidade inconsciente. 3. Autopensenidade lúcida.
Neologia. As 3 expressões compostas carregamento na pensenidade, minicarregamento
na pensenidade e maxicarregamento na pensenidade são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Amência consciencial. 2. Vegetalismo humano.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades das cogitações autopensênicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o carregamento na pensenidade; o pensene; a autopensenidade; o ato de
carregar a autopensenização; a carga da autopensenização; o agravante da manifestação pensênica; o pen como sendo o viés intelectual do pensene; o materpensene; o carregamento pensênico
do assediador; o carregamento pensênico do amparador; o carregamento pensênico da conscin
projetada; o carregamento pensênico na vigília física ordinária; o carregamento no sen e as rugas
faciais; o carregamento no sen na apriorismose.
Fatologia: o gravame do ato pessoal; a arrumação da carga das ideias; a munição da intenção da consciência; o recheio do microuniverso consciencial; a opressão intraconsciencial do
emocionalismo; o alívio intraconsciencial da racionalidade; a preocupação; o aborrecimento;
a ausência da Higiene Mental; o porão consciencial atuante na subcerebralidade; a impregnação
mental da desafeição; o peso mentalsomático do ódio.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Interaciologia: a interação carregar o pen–carregar o cenho.
Holotecologia: a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Ortopensenologia; a Intraconscienciologia;
a Voliciologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Autopesquisologia; a Cogniciologia; a Definologia; a Autodecidologia; a Determinologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Lucidologia; a Holomaturologia; a Temperamentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana assistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicarregamento na pensenidade = no ene ou nas energias conscienciais
(ECs); maxicarregamento na pensenidade = no pen ou no pensamento ou nas ideias.
Tipologia. Sob a ótica da Intencionologia, no estudo da pensenidade importa observar os
carregamentos mais frequentes da intenção da consciência, conforme 30 tipos fundamentais de
pensenes, listados a seguir.
Pen. No carregamento da intencionalidade no pen, na ideia ou pensamento específico,
eis, como exemplos, na ordem alfabética, 12 pensenes sublinhados:
01. Antipensene: a ideia refutadora, crítica, do debate de pesquisa (Refutaciologia).
02. Contrapensene: a palavra mental, sem articulação oral (Mentalsomatologia).
03. Cosmopensene: a unidade de comunicação do conscienciês (Cosmoconscienciologia).
04. Doxopensene: a conjetura, a hipótese e opinião da conscin pesquisadora (Autopesquisologia).
05. Genopensene: a ideia inata, retrocognitiva; o talento ideativo (Parageneticologia).
06. Hiperpensene: a concepção original, o invento e a grande descoberta (Heuristicologia).
07. Homopensene: a mensagem telepática entre o emissor e o receptor.
08. Maxipensene: o pensamento da Consciex Livre (CL).
09. Megapensene: o pensamento cosmoético característico do serenismo (Serenologia).
10. Mimopensene: a ideia copiada, a imitação servil e o plágio (a la manière de).
11. Mnemopensene: o engrama, a unidade da retenção da memória (Holomemoriologia).
12. Semipensene: a ideia truncada, malposta e de expressão não resolvida.
Sen. No carregamento da intencionalidade no sen, na emoção ou sentimento específico,
eis, como exemplos, na ordem alfabética, 10 pensenes sublinhados:
01. Andropensene: o pensamento viril específico do machão (imaturidade).
02. Autopensene: a ideia própria, egoica, pessoal, egocármica pura (Egocarmologia).
03. Criptopensene: a fantasia e a fabulação (delírio da Imagística).
04. Demopensene: o holopensene de todo o povo e respectiva cultura (Mesologia).
05. Erotopensene: o adultério mental e fantasia sexual elevada ao máximo (Sexossomatologia).
06. Fobopensene: a ideia fóbica, o medo e a alucinação (heterassedialidade; Parapatologia).
07. Manipensene: o grito de loucura e desvario na deterioração da psique (Psiquiatria).
08. Melopensene: o canto, a estrofe do poema e da canção, próprio da Arte.
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09. Misopensene: a praga, a maldição e o pensamento anticosmoético.
10. Pseudopensene: a mentira comum e a falácia lógica, sofística.
Ene. No carregamento no ene ou na energia consciencial, eis, como exemplos, na ordem
alfabética, 8 pensenes grifados:
1. Copensene: a emissão conjunta da voz das pessoas componentes de um coro.
2. Espasmopensene: o grito de dor e o gemido agudo (Somatologia).
3. Fitopensene: o protopensene esboçante no princípio consciencial da planta (Botânica).
4. Grafopensene: a assinatura pensênica e a firma pessoal da manifestação.
5. Hipnopensene: a sugestão hipnótica em bases bioenergéticas.
6. Logopensene: a palavra oral, a fala, o discurso e a eloquência (Retórica; Oratória).
7. Oclopensene: o grito e os ululos da multidão amotinada (Subcerebrologia).
8. Piretopensene: o delírio febril do enfermo em estado agudo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o carregamento na pensenidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas,
dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
2. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
3. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
4. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

O ATO MENTAL DA VONTADE OU DA INTENÇÃO DECISIVA NO CARREGAMENTO NA PENSENIDADE DETERMINA
AS MANIFESTAÇÕES, O DESTINO, O ÊXITO OU O FRACASSO DOS ESFORÇOS EVOLUTIVOS DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você incide o carregamento da autopensenização prioritariamente no
pen das ideias? Em todo lugar e em qualquer tempo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 31 e 534.
2. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 86 e 142.
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CARREIRA EMPREENDEDORA EVOLUTIVA
(EMPREENDEDORISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carreira empreendedora evolutiva é a trajetória profissional voltada para
a criação e manutenção dinâmica de empreendimentos evolutivos, tanto no âmbito das gescons,
projetos sociais, empresas convencionais do primeiro e do segundo setor, quanto das instituições
sem fins de lucro, do terceiro setor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra carreira provém do idioma Latim Vulgar, carraria, provavelmente redução da expressão via carraria, “caminho para carros”. Apareceu no Século XIII. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehendo, “tentar executar alguma
tarefa”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo empreendimento apareceu no Século XIX. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Carreira empreeendedora conscienciocêntrica. 2. Carreira Intraempreendedora Evolutiva. 3. Carreira empreendedora cosmoética. 4. Carreira empreendedora interassistencial.
Neologia. As 4 expressões compostas carreira empreendedora evolutiva, microcarreira
empreendedora evolutiva, minicarreira empreendedora evolutiva e maxicarreira empreendedora
evolutiva são neologismos técnicos da Empreendedorismologia.
Antonimologia: 1. Carreira estagnada. 2. Carreira empreendedora anticosmoética.
3. Carreira antievolutiva. 3. Marasmo profissional. 4. Desemprego.
Estrangeirismologia: a elaboração do busines plan; a utilização do busines-model-Canvas para organizar as ideias; o coach de carreira.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação da carreira empreendedora.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Interassistência: empreendimento evolutivo.
Ortopensatologia. “Carreira. O maior sucesso da sua carreira, conscin leitora, será você alcançar o completismo em sua proéxis”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do empreendedorismo; o holopensene profissional
da construtividade inovadora; o materpensene da mudança para melhor; os pensenes criativos; os
heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os pensenes inovadores; o holopensene da inovatividade; os verponopensenes; a verponopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a carreira empreendedora evolutiva; os empreendimentos evolutivos; a escrita
de gescons fomentando inovações cosmoéticas; os projetos sociais conscienciocêntricos; a criação das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os resultados dos empreendimentos evolutivos
das ICs publicados no Anuário da Conscienciologia; a liderança feminina empreendedora; a mulher empreendedora; a liderança interassistencial; o público interassistencial; o intraempreendedorismo; o comprometimento dos colaboradores na empresa; a inovação empresarial; a inovação intelectual; a inovação interassistencial; a carreira inovadora cosmoética; as verpons; a educação
empreendedora; a formação do profissional facilitador da aprendizagem empreendedora; a criatividade mentalsomática; a criatividade interassistencial; a eureca autodiscernidora solucionando
questão crítica para a coletividade; a identificação do modelo de negócio; a elaboração e a revisão
sistemática do plano de negócios; a saída do marasmo e da inércia a partir do autexemplarismo
teático; a autodeterminação, mesmo diante dos obstáculos e ameaças da mesologia; a inteligência
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de mercado; as empresas orientadas para o mercado; o perfil do empreendedor evolutivo; as competências empreendedoras; a gestão empreendedora; a abertura de novas empresas; a necessidade
da manutenção dinâmica dos megaprojetos das empresas e das ICs; a abertura de novas oportunidades de trabalho; a fábrica de ideias; as empresas conscienciológicas (ECs); a identificação da
jánela de oportunidade; as mudanças radicais; a importância da gestão financeira; a responasbilidade cosmoética; o comportamento empreendedor; a criação do pé-de-meia; as lições empreendedoras de sucesso; os megaempreendimentos evolutivos a 2; a proéxis a 2; a megaproéxis grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais apontando os rumos certos das decisões empreendedoras evolutivas; as reurbanizações extrafísicas a partir dos megaempreendimentos evolutivos; a utilização da
tenepes e das projeções lúcidas (PL) para interassistir os empreendimentos evolutivos; as precognições lúcidas antecipando ações profiláticas a favor dos projetos evolutivos; o teleguiamento autolúcido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intraempreendedorismo-empreendedorismo; o sinergismo necessidades grupais–atitudes pessoais; o sinergismo valores pessoais–valores organizacionais.
Principiologia: os princípios cosmoéticos dos empreendedores evolutivos.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das empresas conscienciológicas; a teoria das personalidades modelos de competências.
Tecnologia: a técnica do estilo visual para organizar as ideia; as técnicas pró-criatividade; a técnica dos mapas mentais; a utilização sensata das tecnologias digitais.
Voluntariologia: o voluntariado empreendedor; a proatividade no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da criação de empreendimentos evolutivos; o efeito saudável da
ação centrífuga da consciência; o efeito holocármico de exercer carreira empreendedora; o efeito comportamento empreendedor–desempenho organizacional.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela criatividade inovadora.
Ciclologia: o ciclo criação-manutenção-inovação do negócio empresarial.
Enumerologia: a carreira empreendedora sustentável; a carreira empreendedora mentalsomática; a carreira empreendedora cosmoética; a carreira empreendedora interassistencial;
a carreira empreendedora conscienciológica; a carreira empreendedora autoral; a carreira empreendedora evolutiva.
Binomiologia: o binômio funcionário-empreendedor; o binômio equipin-equipex; o binômio necessidade-oportunidade; o binômio liderança–força presencial; o binômio prioridade-produtividade; o binômio ideia-ação; o binômio paciência-dedicação; o binômio criatividadeinovação.
Interaciologia: a interação ideia evolutiva–ação interassistencial.
Crescendologia: o crescendo empregado-empregador; o crescendo iniciativa-acabativa; o crescendo gestão estagnante–gestão empreendedora; o crescendo empreendedorismo social–empreendedorismo conscienciocêntrico.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
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Polinomiologia: o polinômio pesquisa de mercado–identificação de necessidades–planejamento estratégico–planos de ações–ações; o polinômio organizacional planejamento-organização-direção-controle; o polinômio vontade-intenção-decisão-ação.
Antagonismologia: o antagonismo marasmo / empreendedorismo; o antagonismo apriorismose / inovação.
Paradoxologia: o paradoxo da escolha da profissão estável e estática na Socin e o voluntariado multidimensional empreendedor nas ICs; o paradoxo da desconstrução cosmoética;
o paradoxo de as oportunidades empreendedoras poderem ser ameaças evolutivas.
Politicologia: a democracia das neoideias aplicadas aos neoempreendimentos.
Legislogia: a lei do maior esforço na criação de soluções cosmoéticas.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a criativofilia; a empreendedorismofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fracassofobia; a sucessofobia.
Sindromologia: a síndrome do empregado; a superação da síndrome do fracasso; a autossuperação da síndrome do impostor.
Maniologia: a mania do perfeccionismo atravancando ações empreendedoras.
Mitologia: o mito do negócio perfeito.
Holotecologia: a administroteca; a interassistencioteca; a socioteca; a comunicoteca;
a convivioteca; a empreendedorismoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Empreendedorismologia; a Administração; a Economia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Equipexologia; a Evoluciologia; a Infiltraciologia; a Pré-Intermissiologia; a Liderologia; a Reurbanologia; a Paradiplomacia; a Parapoliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin gregária; a conscin atratora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin empreendedora
anjo.
Masculinologia: o intraempreendedor; o abridor de caminho; o pioneiro; o inventor;
o tocador de obra; o homem de ação; o planejador; o gestor; o apoiante; o benfeitor; o patrocinador; o sustentador, o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o voluntário
large; o epicon lúcido; o francês, físico Pierre Curie (1859–1906).
Femininologia: a intraempreendedora; a abridora de caminho; a pioneira; a inventora;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a planejadora; a gestora; a apoiante; a benfeitora; a patrocinadora; a sustentadora, a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a voluntária large; a epicon lúcida; a polonesa, física e química Marie Curie (1867–1934).
Hominologia: o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens experimentor.
V. Argumentologia
Exemplologia: microcarreira empreendedora evolutiva = a do(a) gestor(a) dedicado(a)
aos empreendimentos sustentáveis; minicarreira empreendedora evolutiva = a do(a) conscienciólogo(a) dedicado(a) às ICs; maxicarreira empreendedora evolutiva = a do(a) pesquisador(a) independente dedicado(a) às megagescons maxiproexológicas.
Culturologia: a cultura do empreendedorismo evolutivo; a cultura da inovação cosmoética.
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Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 16 características da
conscin objetivando a carreira empreendedora evolutiva:
01. Autodiscernimento. A manutenção da lucidez na condução dos empreendimentos
evolutivos.
02. Autonomia. A liberdade para gerar mudanças necessárias.
03. Avaliação. A autopesquisa constante no processo decisório, nas ações e reações.
04. Cosmoética. A conduta cosmoética nas interrelações conscienciais.
05. Cosmovisão. A condição de detectar as oportunidades e “estar à frente do tempo”
a partir da prospectiva parapsíquica.
06. Criatividade. A criação de novas técnicas, métodos e soluções.
07. Disciplina. A implantação de rotinas úteis e hábitos saudáveis no aproveitamento
dos recursos e aportes conscienciais.
08. Generosidade. A intercompreensão das equipes e a intenção interassistencial e doadora nas ações.
09. Inovação. A desconstrução e combinação para a criação do novo.
10. Liderança. A capacidade de utilizar aportes e mobilizar pessoas de modo cosmoético.
11. Motivação. A incansável motivação para driblar as dificuldades da mudança.
12. Ousadia. A coragem de fazer diferente e assumir os riscos.
13. Parapercepção. A sensibilidade de percepção e parapercepção das variáveis ambientais na condução dos empreendimentos.
14. Persistência. A vontade forte e a dedicação persistente.
15. Planejamento. A percepção da necessidade da mudança planejada.
16. Qualificação. A pesquisa aprofundada para a melhoria contínua.
Competências. As competências empreendedoras evolutivas surgem a partir da dedicação do profissional, em buscar o melhor e mais cosmoético nas ações pessoais.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 11 exemplos de áreas e carreiras empreendedoras
evolutivas exemplificadas pelas ações inovadoras:
01. Advocacia-empreendedora. A proposta de criação de novas leis possibilitando
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
02. Arquitetura-empreendedora. As pesquisas e experimentação de novos métodos
sustentáveis e ecologicamente corretos nas obras e empreendimentos, favorecendo as reurbanizações físicas e extrafísicas.
03. Autoria-conscienciológica. A dedicação, de modo voluntário, a escrita de obras
conscienciológicas inovadoras, promovedoras de verpons, da tares e da evolução consciencial.
04. Ciência-empreendedora. A dedicação, com tenacidade e persistência à descoberta
ou a invenção de nova técnica.
05. Educação-empreendedora. As inovações dos métodos didáticos de aulas e a busca
de novos conhecimentos de maneira constante, a partir da educação continuada e do autodidatismo.
06. Gastronomia-empreendedora. As pesquisas e inventividade de novas práticas de
culinária visando a melhoria do bem-estar e saúde das conscins.
07. Gestão-empreendedora. A expansão e a inovação dos negócios, de modo planejado e sistemático, visando atender às necessidades dos clientes, colaboradores e do mercado.
08. Gestão-voluntária. A liderança de equipes nas ICs, de terceiro setor, visando encontrar soluções cosmoéticas e criativas, a fim de atender às necessidades multidimensionais dos
intermissivistas interessados.
09. Jardinagem-empreendedora. As pesquisas de novos métodos de cultivo e manutenção de plantas e jardins, a fim de criar ambientes externos agradáveis, acolhedores e interassistenciais.
10. Medicina-empreendedora. As pesquisas e criações de novos métodos terapêuticos.
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11. Psicologia-empreendedora. A pesquisa, testes e criação de método inovador dentro
das especialidades da Psicologia.
Evolutividade. O empreendedor lúcido promove progressivamente a manutenção dinâmica dos empreendimentos evolutivos, sem deixar lacunas ou rastros negativos, terminando, de
modo cosmoético, cada projeto ou atividade iniciados. A carreira empreendedora evolutiva promove renovações e inovações a partir da melhoria contínua e da mudança planejada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carreira empreendedora evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
06. Empreendedor conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
08. Empreendimento sustentável: Intrafisicologia; Neutro.
09. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
10. Formação conscienciológica: Autocogniciologia; Homeostático.
11. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
12. Incubadora paratecnológica: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
14. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
15. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.

A ATITUDE AUTOLÚCIDA DE INVESTIR EM CARREIRA
EMPREENDEDORA EVOLUTIVA É SINAL DE MATURIDADE
CONSCIENCIAL E OPORTUNIDADE PARA QUEM DESEJA
ASSUMIR LIDERANÇA INTERASSISTENCIAL INTERMISSIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui carreira empreendedora evolutiva? Quais
foram as soluções criativas ou neoprojetos evolutivos criados por você?
Bibliografia Específica:
01. Dolabela, Fernando; Oficina do Empreendedor: A Metodologia de Ensino que ajuda a Transformar Conhecimento em Riqueza; 276 p.; 12 caps.; 8 ilus.; 24 tabs.; 75 websites; 92 refs.; 23 x 16 cm; enc.; Cultura Editores Associados; São Paulo, SP; 1999; páginas 15 a 275.
02. Ferreira, Roberta; Profissionalidade e Priorizações Cosmoéticas; Artigo; IV Jornada de Saúde da Consciência; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 1 E-mail; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; September, 2006; páginas 167 a 187.
03. Hashimoto, Marcos; Espírito Empreendedor nas Organizações; 320 p.; 5 caps.; 1 E-mail.; 8 tabs.; 136
refs.; 23 x 17 cm; enc.; 2ª Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 2010; páginas 2 a 314.
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CARTA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carta é o tipo de comunicação escrita, realizada entre conscins, mulheres
e homens, de caráter confidencial, em geral colocada em envelope lacrado e enviada pelos correios.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra carta deriva do idioma Latim, charta, “folha de papiro preparada
para receber a escrita; folha de papel”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Missiva. 2. Correspondência. 3. Epístola.
Antonimologia: 1. Telefonema. 2. Encontro. 3. E-mail.
Estrangeirismologia: o courrier; o P.O. Box; os penfriends; o no news, good news.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao conteúdo da mensagem grafada.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Carta: meio
comunicativo. Há cartas perfumadas. Existem cartas destrutivas. Cartas conectam pessoas.
Ortopensatologia: – “Carta. Evolutivamente falando, escrever um livro é mais produtivo do que escrever uma carta, ainda que aberta”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação escrita; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade.
Fatologia: a carta; a escrita; o conteúdo; o estilo; o envio; a espera; a expectativa; o recebimento; a leitura; as notícias; os acréscimos; os encaminhamentos; o arquivamento ou descarte;
a pesquisa documental; as análises; as derivações das cartas ao longo do tempo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia da carta;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conexão interassistencial; a psicometria da correspondência; a interação a distância na prática da tenepes; a inspiração do amparador extrafísico de
função; a energização da carta a ser enviada; as sincronicidades; os parafenômenos; as evocações
das cartas; o antibagulhismo energético.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à correspondência.
Teoriologia: as teorias da Comunicação; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas básicas de redação de cartas; as técnicas de elaboração de cartas comerciais; as técnicas de revisão; as técnicas de pesquisa documental; as técnicas da Arquivologia; os procedimentos técnicos de funcionamento dos correios.
Voluntariologia: os voluntários redatores, leitores ou tradutores de cartas para analfabetos, cegos, acamados e demais pessoas com dificuldades na comunicação escrita.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis das Ciências em geral.
Ciclologia: o ciclo dos usos e costumes; o ciclo tecnológico; o ciclo dos contatos.
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Enumerologia: o endereço comercial; o endereço domiciliar; a caixa postal; o escaninho
no condomínio; a caixa de correio na porta da casa; o correio interno da empresa; a carta entregue
em mãos. A carta simples; a carta registrada; a carta nacional; a carta internacional; a carta inspecionada; a carta violada; a carta devolvida.
Binomiologia: o binômio reflexão-escrita; o binômio caligrafia-legibilidade; o binômio
papel de carta–propósito da carta; o binômio condições climáticas–entrega prejudicada.
Interaciologia: a interação conteúdo-forma; a interação mensagem-interpretação; a interação recebimento-resposta; a interação postagem no correio–entrega ao destinatário; a interação destinatário-remetente; a interação correio nacional–correio estrangeiro; a interação peso
da carta–localidade de destino–tarifa de envio.
Crescendologia: o crescendo bilhete-carta; o crescendo cartão-carta; o crescendo carta manuscrita–carta datilografada–carta digitada; o crescendo comunicação escrita–comunicação eletrônica–comunicação telepática; o crescendo carta individual–mala direta; o crescendo
entrega improvisada–agência do correio.
Trinomiologia: o trinômio carta-correio-carteiro; o trinômio escrever-revisar-reajustar; o trinômio papel-envelope-lacre; o trinômio parágrafo–tamanho da fonte–espaçamento entrelinhas; o polinômio cópia-xerox-scanner-impressora.
Polinomiologia: o polinômio rua-número-CEP-bairro-cidade; o polinômio data-cumprimentos-mensagem-saudação-assinatura.
Antagonismologia: o antagonismo formalidade / informalidade; o antagonismo cordialidade / rudeza; o antagonismo papel / água; o antagonismo carta engavetada / carta postada;
o antagonismo carta entregue / carta extraviada.
Paradoxologia: o paradoxo da reclamação educada; o paradoxo da recusa diplomática; o paradoxo de ser ouvido por meio de carta escrita; o paradoxo dos correios bem movimentados apesar do uso amplo do e-mail; o paradoxo da interassistência energética realizada antes
da chegada do pedido da tenepes.
Legislogia: as leis referentes à privacidade.
Filiologia: a grafofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a cura da interaciofobia; a superação da tecnofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do arrependimento aplicada na comunicação
impulsiva ou negligenciada; a evitação da síndrome de Amiel.
Maniologia: a evitação da mania de ser prolixo; a superação da grafomania patológica.
Mitologia: o mito da confidencialidade na comunicação.
Holotecologia: a comunicoteca; a holomnemoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Interaciologia; a Infocomunicologia; a Epistolografia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; Holomnemocomunicologia; a Historiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comunicativa; o perfil interativo; o ser redator; a parentela.
Masculinologia: o secretário executivo; o correspondente; o escritor de cartas; o funcionário dos correios; o intelectual; o pesquisador; o responsável; o namorado; o filho; o amigo;
o profissional; o cidadão.
Femininologia: a secretária executiva; a correspondente; a escritora de cartas; a funcionária dos correios; a intelectual; a pesquisadora; a responsável; a namorada; a filha; a amiga;
a profissional; a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens amicus; o Homo
sapiens socialis; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
gestor; o Homo sapiens convivens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: carta pessoal = aquela escrita pela conscin viajante ao parente; carta impessoal = a redigida ao órgão público solicitando determinada informação.
Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da comunicação; a cultura documental;
a cultura da filatelia.
Histórico. A carta foi o meio de comunicação escrita interpessoal amplamente utilizado
até o Século XX quando surgiu a Internet e outros modos de comunicação mais rápidos e diretos.
Hoje ainda são usadas em menor escala e, muitas vezes, veiculadas através do correio eletrônico.
Taxologia. Eis, listados na ordem alfabética, 55 exemplos de tipos de cartas existentes:
01. Carta aberta ou pública.
02. Carta anônima.
03. Carta ao leitor.
04. Carta aos condôminos.
05. Carta bancária.
06. Carta-bomba.
07. Carta científica.
08. Carta circular.
09. Carta comercial.
10. Carta convite.
11. Carta de admissão.
12. Carta de agradecimento.
13. Carta de amor.
14. Carta de anúncio de casamento.
15. Carta de anúncio de noivado.
16. Carta de apresentação.
17. Carta de autorização.
18. Carta de aviso prévio.
19. Carta de candidatura à emprego.
20. Carta de comunicação de dessoma.
21. Carta de comunicação de nascimento.
22. Carta de congratulação.
23. Carta de consolação.
24. Carta de correspondente.
25. Carta de demissão.
26. Carta de despedida.
27. Carta de despejo.
28. Carta de devolução de produto.
29. Carta de doação.
30. Carta de encorajamento.
31. Carta de felicitação.
32. Carta de fiança.
33. Carta de lavagem de dinheiro.
34. Carta de mudança de endereço.
35. Carta de pedido de ajuda.
36. Carta de pedido de casamento.
37. Carta de pedido de desculpas.
38. Carta de pedido de tenepes.
39. Carta de reclamação.
40. Carta de recomendação.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Carta de reconciliação.
Carta desabafo.
Carta de solicitação de serviços.
Carta do responsável à professora da criança.
Carta em braile.
Carta explicativa.
Carta falsificada.
Carta histórica.
Carta informativa.
Carta modelo.
Carta oficial.
Carta original.
Carta precatória.
Carta psicografada.
Carta rogatória.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Autorretroepistolografia comparada: Holobiografologia; Neutro.
05. Comunicação assertiva: Comunicologia; Neutro.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
08. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
09. Fonte histórica: Historiografologia; Neutro.
10. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
11. Gentileza: Conviviologia; Neutro.
12. Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
13. Palavra: Comunicologia; Neutro.
14. Pedido de tenepes: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.

A CONSULTA AOS VARIADOS MODELOS DE CARTAS
EXISTENTES PODE AJUDAR SOBREMANEIRA AS CONSCINS A ESCREVEREM TEXTOS MAIS OBJETIVOS, EFICAZES E NOS PADRÕES EXIGIDOS DA CULTURA E IDIOMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue expressar-se com clareza e adequação,
quando precisa escrever cartas? Qual é a relação pessoal evolutiva com as correspondências em
geral?
Bibliografia Específica:
1. Doyle, Ursula; (Editor); Love Letters of Great Women; 164 p.; 32 cartas; 11 refs.; 2 websites; 20,5 x 13,5
cm; enc.; sob.; MacMillan; London; 2009; páginas 7 a 159.

5402

Enciclopédia da Conscienciologia

2. Foulsham; Redação; The Complete Letter Writer: To Get the Results you want; 288 p.; 12 caps.; 61 enus.;
66 modelos de cartas; 2 tabs.; alf.; 21,5 x 13,5 cm; Foulsham; London; 2008; páginas 35 a 246.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
319.
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CARTA BRANCA
(AUTOCRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A carta branca é a expressão metafórica indicativa de a consciência, intra
ou extrafísica, ter ou dar permissão para outrem agir conforme julgue melhor, em situação específica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo carta procede do idioma Latim, charta, “folha de papiro preparada
para receber a escrita; folha de papel (feito antigamente da entrecasca do papiro)”, e este do idioma Grego, khártés. Surgiu no Século XVII. O adjetivo branco é proveniente do idioma Germânico, equivalente ao idioma Frâncico, blanck “claro, branco, brilhante, da cor da neve, do leite”.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Outorgação de poder. 2. Consentimento expresso. 3. Permissão.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo carta: cartão; cartaz; carteira; carteiro; cartilha; cartógrafa; cartógrafo; cartório; cartulário.
Neologia. As duas expressões compostas carta branca homeostática e carta branca patológica são neologismos técnicos da Autocriticologia.
Antonimologia: 1. Proibição. 2. Desautorização. 3. Desconsentimento.
Estrangeirismologia: o give a free hand.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocrítica das ações e ou decisões pessoais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Carta branca: autorresponsabilidade.
Coloquiologia: o ato de dar sinal verde a alguém; a confiança cega; o ato de fechar os
olhos.
Ortopensatologia: – “Consentimento. Segundo os princípios da fraternidade, quando
os nossos atos pessoais envolvem interesses alheios é sempre bom ouvir o assentimento ou consentimento dos outros”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica cosmoética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; o holopensene pessoal da interconfiança; o holopensene confiável.
Fatologia: a carta branca; a autorização de plenos poderes a outrem; a permissão para alguém resolver algo em lugar do outro; a interconfiança; o senso de autocrítica; a permissibilidade
das decisões pessoais; a delegação de poderes; a licença para atuar; o arrependimento de dar carta
branca; o orgulho impedindo o pedido de ajuda; o ato de jogar a toalha; a desistência do pedido
de ajuda; a desconfiança da população em relação à carta branca dada ao candidato a cargo público; a revogação da carta branca; o limite da carta branca; o fiscal da vida alheia considerando-se
possuidor de carta branca; a carta branca para capturar o bandido; a carta branca para indicar pessoas a cargo de confiança; a liberdade de escolha de profissionais de confiança; a megaconfiança
recíproca; a amizade inspirando confiança; o ato de deixar as portas abertas para a assistência;
a autocrítica necessária para aceitação da carta branca; a carta branca para evoluir; a aquiescência
quanto ao autorrevezamento interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ativa em decorrência do desconfiômetro ligado; o consentimento
à amparabilidade confiável gerando conforto ao assistido.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo autorrespeito-heterorrespeito construindo clima de confiança mútua para constante troca de papéis; o sinergismo saber confiar–ser confiável.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) sendo profilaxia de surpresas inesperadas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as posturas pessoais
confiáveis; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando as regras de convivência saudável.
Teoriologia: a teoria da interconfiança; a teoria da interprisão grupocármica evidenciando atos anticosmoéticos; a teoria das cláusulas pétreas proexológicas.
Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico recebendo carta branca nas trocas de
função, preparando neolíderes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos da carta branca assistencial na resolução das crises evolutivas.
Neossinapsologia: a carta branca ao amparador capaz de gerar neossinapses; a construção contínua de neossinapses de auto e heteroconfiança.
Ciclologia: o ciclo de traições; o ciclo vicioso das autocorrupções ativas e passivas;
o ciclo de desconfianças; a carta branca conscienciológica ínsita no ciclo pioneirismo–passagem
do bastão–liderança tarística; o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
Enumerologia: o passe livre; o voto de confiança; o acordo mútuo; o ato de passar procuração; a transmissão de poderes; o salvo-conduto; o livre trânsito.
Binomiologia: o binômio diálogo-desinibição; o binômio falta de confiança–excesso de
confiança; a vivência mútua do binômio sinceridade-confiabilidade.
Interaciologia: a interação perda da autoconfiança–perda das companhias evolutivas;
a interação coerência íntima–realidade externa; a interação autoconfiança-êxito.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
confiança-autorização-solução; o trinômio intencionalidade–flexibilidade–concessão cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio excesso de confiança–ingenuidade–cumplicidade–anticosmoética; o polinômio abertismo-amizade-confiança-lealdade-cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo fé cega / confiança no amparador extrafísico; o antagonismo confiança / desconfiança.
Paradoxologia: o paradoxo de o ato de dar carta branca poder ser assistência para
quem recebe a permissão para agir.
Politicologia: a auto e heteromeritocracia possibilitando a interconfiança.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à interassistência; a lei da interdependência consciencial; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a confiança propiciando a interassistenciofilia.
Fobiologia: a fobia social impedindo o abertismo para dar e receber ajuda.
Sindromologia: a evitação da síndrome da baixa confiança impedindo a auto e heterassistência.
Maniologia: a mania de lavar as mãos, pensando assim estar dando carta branca.
Mitologia: o mito de a carta branca ser passaporte para resolver todos os problemas;
o mito de poder cruzar os braços após dar carta branca.
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Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a convivioteca; a discernimentoteca;
a evolucioteca; a interassistencioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Confianciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Holomaturologia; a Gruporrevezamentologia; a Interassistenciologia; a Intercompreensiologia; a Interconfianciologia; a Vinculologia; a Amparologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo
sapiens confidentior; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scepticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: carta branca homeostática = a permissão dada aos evoluciólogos para recrutarem os alunos dos Cursos Intermissivos (CIs); carta branca patológica = a permissão dada
pelas conscins aos representantes objetivando proveito próprio.
Culturologia: as diferenças culturais quanto à interconfiança.
Curiosologia. Sob a ótica da Cosmogramologia, elenca-se a seguir, em ordem alfabética, 6 expressões indicativas do emprego do termo carta branca:
1. Advocacia. A carta branca ao advogado.
2. Construção. A carta branca ao arquiteto.
3. Eventos. A carta branca ao organizador do evento.
4. Medicina. A carta branca ao médico.
5. Política. A carta branca ao político.
6. Publicidade. A carta branca ao publicitário.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a carta branca, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acepção de pessoas: Antievoluciologia; Nosográfico.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
07. Autoconfiança proativa: Traforologia; Homeostático.
08. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
09. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
10. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
11. Desconfiança nociva: Parapatologia; Nosográfico.
12. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
13. Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
14. Nução: Experimentologia; Neutro.
15. Respeito: Conviviologia; Homeostático.

TODA CARTA BRANCA É PERMISSÃO, PORÉM NEM TODA
PERMISSÃO É CARTA BRANCA. O CONSENTIMENTO PARA ASSISTIR OU SER ASSISTIDO INCLUI VÍNCULO DE INTERCONFIANÇA, SEM ACUMPLICIAMENTO PATOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já deu carta branca para alguém? Por quais motivos?
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
418.

C. N.
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CARTESIANISMO
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cartesianismo é o conjunto de conceitos com base nas ideias do filósofo,
matemático e físico francês, René Descartes (1596–1650), e seguidores, inaugurando a autonomia
da razão dubitativa – movimento filosófico revolucionário em relação à autoridade tradicional –
valorizando a dúvida, o racionalismo, o método como garantia de obtenção da verdade e o indivíduo livre e autônomo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cartesiano deriva do idioma Francês, cartésien, “filósofo que
segue as ideias de Descartes; relativo à filosofia de Descartes”, e este do idioma Latim, Cartesius,
“nome de René Descartes, filósofo e matemático francês”. Surgiu em 1836. 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. Filosofia cartesiana. 2. Racionalismo cartesiano. 3. Pensamento de
Descartes e seguidores. 4. Paradigma cartesiano.
Neologia. As duas expressões compostas cartesianismo especulativo e cartesianismo científico são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Conscienciologia. 2. Holofilosofia. 3. Paradigma consciencial.
4. Verpons conscienciológicas.
Estrangeirismologia: a recherche de la vérité par les lumières naturelles; a doute méthodique; as meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur; a preuve de l’existence de Dieu.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Metodologia Paracientífica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Cartesianismo: dúvida metódica. Penso, logo existo.
Filosofia: o cartesianismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autonomia da razão; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade;
os credopensenes; a credopensenidade; os teoricopensenes; a teoricopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o cartesianismo sendo iniciador racionalista-fisicalista-mecanicista do paradigma convencional; o cartesianismo prenunciando o fisicalismo moderno formador da Eletronótica; a Física desenvolvida por René Descartes preparando o caminho para Isaac Newton (1643–
–1727) aperfeiçoá-la, resultando na matriz paradigmática da Ciência Convencional; o paradigma
consciencial, pesquisando a consciência, superior ao paradigma newtoniano-cartesiano, investigando a realidade física; o gap entre o conhecimento intrafísico envilecido do cartesianismo em
relação ao conhecimento imaterial avançado da Conscienciologia; a Holofilosofia, fundada na
cosmovisão multidimensional, superior à Filosofia cartesiana, embasada na monovisão teórica
especulativa; o cartesianismo considerando o corpo humano tal qual máquina, construído por
Deus e animado pela alma imortal; o caráter universal da razão a fim de alcançar as verdades possíveis; o cuidado em não admitir nada o qual não fosse submetido à prova da evidência; o cogito
ergo sum (penso, logo existo) sendo o ponto de partida para a resolução da dúvida metódica car-
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tesiana; os erros científicos de Descartes ao dar maior enfoque à razão, considerando a experimentação em segundo plano; a mescla da racionalidade cartesiana com a Teologia.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ausência de acesso à multidimensionalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cartesianismo-Eletronótica; o sinergismo reflexão filosófica–atuação científica; o sinergismo logicidade materialista–racionalismo cartesiano.
Principiologia: o princípio da exclusividade racionalista; o princípio da dúvida metódica; o princípio da evidência; o princípio da descrença; o princípio da linearidade autopensênica.
Codigologia: o código pessoal de ética; a ausência do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria do dualismo mente e corpo; a teoria da res infinita (Deus); a teoria
da imortalidade da alma; a teoria do animal-máquina.
Tecnologia: a técnica da análise-síntese; a técnica da dúvida metódica para alcançar
a verdade; a técnica de observar a Natureza e os fenômenos científicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico de Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Filósofos; o Colégio Invisível dos Epistemólogos;
o Colégio Invisível dos Pesquisadores Científicos.
Efeitologia: os efeitos filosóficos formadores da Eletronótica; os efeitos racionalistas
produzindo o mecanicismo eletronótico; os efeitos das meditações metafísicas promotoras do ceticismo metódico; os efeitos das pesquisas eletronóticas contribuindo para o materialismo científico.
Neossinapsologia: a expansão do conhecimento humano gerando neossinapses; as neossinapses desenvolvidas pela introspecção filosófica.
Ciclologia: o ciclo refletir-analisar-concluir; o ciclo investigar-raciocinar-solucionar;
o ciclo estudar-pensar-metodizar; o ciclo pesquisar-analisar-matematizar-teorizar; o ciclo refletir-metodizar-concluir.
Enumerologia: o discurso filosófico; o discurso antiescolástico; o discurso dubitativo;
o discurso dualista; o discurso metódico; o discurso dedutivo; o discurso mecanicista; o discurso
eletronótico.
Binomiologia: o binômio princípio filosófico–compreensão metafísica; o binômio reflexão–res extensa (coisa extensa); o binômio análise–síntese mecanicista; o binômio evidência–
–desdobramento pesquisístico.
Interaciologia: a interação corpo-alma; a interação dos pensamentos metafísicos; a interação ideias claras e distintas–conclusão fisicalista; a interação res cogitans (coisa pensante)–
–res infinita (Deus).
Crescendologia: o crescendo Filosofia-Holofilosofia; o crescendo filósofo–cientista tradicional–conscienciólogo; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo conhecimento da matéria–conhecimento da consciência; o crescendo paradigma newtoniano-cartesiano fisicalista em
declínio–neoparadigma consciencial emergente.
Trinomiologia: o trinômio ideia original–razão–obra escrita; o trinômio autopesquisa–
–tirocínio–associação de ideias; o trinômio autorreflexão–procura da verdade–teorização; o trinômio ceticismo-reflexão-argumentação.
Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-compreensão-neoideia-hipótese; o polinômio observar-raciocinar-matematizar-concluir; o polinômio refletir-especular-filosofar-teorizar.
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Antagonismologia: o antagonismo cartesianismo / Conscienciologia; o antagonismo
racionalidade conscienciológica / racionalidade cartesiana; o antagonismo corpo mecânico
/ consciência dinâmica; o antagonismo vida contemplativa / vida ativa; o antagonismo desconfiança nos sentidos / confiança na razão; o antagonismo pesquisa da matéria / pesquisa da
consciência.
Politicologia: a filosofocracia; a cientificocracia; a teocracia; a sofocracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a argumentocracia.
Legislogia: as leis da Física; as leis da Matemática; as leis naturais.
Filiologia: a filosofofilia; a matematicofilia; a teofilia; a grafofilia; a teoricofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a síndrome do ph.Deus; a síndrome da infradotalidade energética (casca grossa).
Maniologia: a sofomania; a sofismomania; a teomania.
Holotecologia: a filosofoteca; a teoteca; a ciencioteca; a metodoteca; a matematicoteca;
a analiticoteca; a cognoteca; a logicoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Filosofia; a Metafísica; a Intrafisicologia;
a Epistemologia; a Experimentologia; a Autexperimentologia; a Erudiciologia; a Mentalsomatologia; a Gnosiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência cartesiana; a conscin trancada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o filósofo; o cientista convencional; o matemático; o geômetra; o lógico; o intelectual; o racionalista; o erudito; o religioso; o autor; o eunuco energético.
Femininologia: a filósofa; a cientista convencional; a matemática; a geômetra; a lógica;
a intelectual; a racionalista; a erudita; a religiosa; a autora; a estéril energética.
Hominologia: o Homo sapiens philosophus; o Homo sapiens mathematicus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: cartesianismo especulativo = as pesquisas fundamentadas em raciocínio
puramente teórico e abstrato; cartesianismo científico = as pesquisas fundamentadas na Matemática, Mecânica, Óptica, Meteorologia e Fisiologia.
Culturologia: a cultura filosófica; a cultura racionalista; a cultura católica; a cultura
fisicalista; a cultura eletronótica.
Conteúdo. Eis, por exemplo, dispostas em ordem alfabética, 7 aspectos conteudísticos
do cartesianismo:
1. Cogito. O cogito ergo sum (penso, logo existo) é a verdade fundamental de Descartes
obtida por meio da dúvida a respeito de qualquer convicção. Contudo, conclui ser o ato individual
de pensar a evidência indubitável da própria existência, sendo esta o primeiro elemento sobre
o qual se pode ter certeza.
2. Dedução. O modelo axiomático do raciocínio encadeado partindo de premissas consideradas verdadeiras a fim de obter a conclusão necessária e evidente.
3. Distinção. O dualismo res cogitans (coisa pensante)–res extensa (coisa extensa), cada
qual se comportando com lei própria.
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4. Evidência. A verdade significando o pensamento evidente (claro e distinto).
5. Fisicalismo. A Física Cartesiana contribuindo posteriormente à Física Newtoniana,
cuja união gerou o paradigma universal estendido a todas as Ciências.
6. Mecanicismo. O princípio filosófico admitindo o funcionamento da Natureza tal qual
máquina, obedecendo a relações de causalidade necessárias, automáticas e previsíveis, constituídas pelo movimento e interação de corpos no espaço.
7. Racionalismo. O conjunto coerente de ideias privilegiando a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cartesianismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Avanço da razão: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Consciência platônica: Perfilologia; Nosográfico.
05. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
07. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
08. Cotejo filósofo-conscienciólogo: Holofilosofia; Homeostático.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
11. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
12. Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
13. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
15. Rigor racionalístico: Autodiscernimentologia; Homeostático.

O CARTESIANISMO, FUNDAMENTADO NO RACIONALISMO METÓDICO, PRENUNCIOU O PARADIGMA CIENTÍFICO
CONVENCIONAL, SUPERADO PELO PARADIGMA CONSCIENCIAL, FOCADO NA CONSCIÊNCIA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a contribuição do cartesianismo para
o conhecimento científico? Concebe o paradigma consciencial sendo superior ao paradigma científico convencional?
Bibliografia Específica:
01. Colli, Giorgio; O Nascimento da Filosofia (La Nascita della Filosofia); trad. Federico Carotti; 98 p.; 9 caps.;
18 x 10 cm; pocket; br.; 3ª Ed.; UNICAMP; Campinas, SP; 1996, páginas 61 a 69.
02. Descartes, René; Discurso do Método (Discours de la Méthode); trad. Maria Ermantina Galvão; 102
p.; 6 caps.; 1 E-mail; 7 enus.; 7 notas; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2003; páginas
3 a 86.
03. Idem; Discurso do Método (Discours de la Méthode); As Paixões da Alma (Les Passions de l’Âme);
Meditações à Primeira Filosofia (Meditationes de Prima Philosophia); Os Pensadores; int. Gilles-Gaston Granger; pref.
Gerard Lebrun; trad. J. Guinsburg; & Bento Prado Júnior; 432 p.; 5 seções; 13 caps.; 16 enus.; 13 refs.; 471 notas; 21 x 14
cm; br.; Nova Cultural; São Paulo, SP; 1996; páginas 5 a 382.
04. Idem; Meditações Metafísicas (Méditations Metaphisiques); trad. Maria Ermantina de Almeida Prado
Galvão; 156 p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; br.; 1 E-mail; 9 enus.; 183 notas; 55 refs.; 1 website; 3ª Ed.; Martins Fontes; São
Paulo, SP; 2011; páginas 3 a 146.

Enciclopédia da Conscienciologia

5411

05. Hessen, Johannes; Teoria do Conhecimento (Erkenntnistheorie); revisor Sérgio Sérvulo da Cunha; trad.
João Virgílio Gallerani Cuter; 178 p.; 2 seções; 5 caps.; 1 E-mail; 9 enus.; 1 website; 68 refs.; ono.; 21 x 13 cm; br.;
Martins Fontes; São Paulo, SP; 1999; páginas 3 a 14.
06. Japiassú, Hilton; Questões Epistemológicas; revisor Edson de Oliveira Rodrigues; 174 p.; 6 caps.; 14
enus.; 1 tab.; 21 x 14 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 93 a 116.
07. Koyré, Alexandre; Estudos de História do Pensamento Filosófico (Etudes D’Histoire de la Pensée
Philosofique); trad. Maria de Lourdes Meneses; 288 p.; 15 caps.; 18 enus.; 589 notas; 2 ilus.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.;
Forense Universitária; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 243 a 267.
08. Mannion, James; O Livro Completo da Filosofia (The Everything Philosophy Book); trad. Fernanda
Monteiro dos Santos; 286 p.; 25 caps.; 1 apênd.; 23 x 16 cm; br.; Madras; São Paulo, SP; 2008; páginas 30 a 105.
09. Maritain, Jacques; A Filosofia Moral: Exame Histórico e Crítico dos Grandes Sistemas (La Philosophie
Morale, Examen Historique et Critique dês Grands Systèmes); trad. Alceu Amoroso Lima; 508 p.; 15 caps.; 1.281 notas;
ono.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 1973; páginas 143 a 289.
10. Reale, Giovanni; & Antiseri, Dario; História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média; 694 p.; 19 caps.;
1 cronologia; 6 enus.; 1 gráf.; 35 ilus.; 1 tab.; 1 website; ono.; 23 x 16,5 cm; enc.; 10ª Ed.; Paulus; São Paulo, SP; 2007;
páginas 85 a 221.
11. Scruton, Roger; Uma Breve História da Filosofia Moderna: De Descartes a Wittgenstein (A Short
History of Modern Philosophy); revisor Antonio Augusto Passos Videira; trad. Eduardo Francisco Alves; 378 p.; 5 seções;
19 caps.; 112 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 45 a 91.
12. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes;
1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses;
36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2007; página 603.
13. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 344 a 393.
14. 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 638.
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CASA ARRUMADA
(ORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A casa arrumada é o espaço doméstico da conscin, homem ou mulher, em
plena ordem intrafísica, de modo a otimizar a produtividade consciencial dos moradores.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo casa deriva do idioma Latim, casa, “choupana; casebre; cabana;
arribana.” Surgiu no Século XIII. O termo arrumar é de origem controvertida.
Sinonimologia: 1. Casa ordenada. 2. Casa em dia. 3. Casa bem cuidada.
Neologia. As duas expressões compostas casa arrumada parcial e casa arrumada integral são neologismos técnicos da Organizaciologia.
Antonimologia: 1. Casa bagunçada. 2. Casa improvisada. 3. Casa abandonada.
Estrangeirismologia: o personal organizer; o do-it-yourself; o make room; o Bunker
doméstico; o junk place; o home sweet home.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização intrafísica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arrumação:
detalhismo aplicado. Casa: porta-consciência material. Casa arrumada: desassediolândia.
Filosofia: o Gregarismo; o Antibagulhismo; o Exemplarismo; o Tenepessismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da organização; os ordenopensenes; a ordenopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a reciclagem holopensênica; a instalação de holopensene homeostático; o holopensene desassediado; a casa organizadora
da pensenidade.
Fatologia: a casa arrumada; o cenário cotidiano ordenado; o espaço otimizado; a ergonomia aplicada; a construção finalizada; os consertos regulares; a acabativa das pequenas obras;
a pintura renovada; o telhado antigoteira; a limpeza da caixa d’água e das calhas; a vedação das
janelas; as telas antiinsetos; a ventilação antimofo dos ambientes; as portas silenciosas; o piso antiderrapante; o visual agradável; a decoração básica; a iluminação necessária; as cores harmônicas; os detalhes estéticos; a ordenação doméstica; o ajuste ao perfil dos moradores; os objetos no
devido lugar; o jardim cuidado; a entrada acolhedora; as instalações funcionantes; os meios de comunicação externa; a proteção doméstica atualizada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a limpeza de energias gravitantes; o ambiente pró-desassim; o conceptáculo para o amparador de função; a blindagem energética doméstica; a projetabilidade lúcida aferidora da qualidade do ambiente; a desperticidade comprovada nos bens materiais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desorganização-assedialidade; o sinergismo sonegação
de impostos–marginalidade; o sinergismo embargo-prevenção; o sinergismo tombamento histórico–conservação; o sinergismo implosão-reurbanização; o sinergismo reurbanização intrafísica–
–antiestigma ambiental.
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Principiologia: o princípio de deixar tudo melhor ao encontrado anteriormente; o princípio de cada coisa no próprio lugar; o princípio da funcionalidade; o princípio da separação
dos ambientes domésticos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) funcionante embasando o respeito
ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias arquitetônicas; as teorias da organização pessoal.
Tecnologia: a técnica do desarrumar arrumando; a técnica da arrumação setorial;
a técnica de limpeza com vapor ou água quente; os robôs e as máquinas facilitadoras da ordem
doméstica; a técnica do antibagulhismo energético depuradora do holopensene pessoal; a técnica
da tenepes ordenadora do entorno.
Voluntariologia: os voluntários da construção de lares; os voluntários da arrumação
de casas; os voluntários do desembagulhamento residencial; os voluntários construtores e moradores da Cognópolis; o voluntariado da Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia (AIEC), viabilizadora dos condomínios residenciais e institucionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito da ordem externa na intraconsciencialidade; o efeito do equilíbrio
íntimo na extraconsciencialidade; o efeito da casa arrumada no convívio harmonizado; o efeito
da limpeza atóxica na saúde; o efeito da distribuição de bens em vida na anticonflituosidade familiar pós-dessoma; o efeito de estar em dia com os compromissos intrafísicos no bem-estar
consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reciclagem dos bagunceiros.
Ciclologia: o ciclo regular das arrumações; o ciclo das revisões periódicas da construção; o ciclo aquisição-acumulação-distribuição; o ciclo das mudanças de casa.
Enumerologia: a limpeza desinfetante; a limpeza antipoluente; a limpeza ambiental;
a limpeza oxigenadora; a limpeza eletromagnética; a limpeza energética; a limpeza desassediadora.
Binomiologia: o binômio descaso-descuido; o binômio fachada-maquiagem; o binômio
posseiro-ilegalidade; o binômio herança-briga; o binômio falta de uso–estrago; o binômio irregularidade-despejo; o binômio catástrofe natural–perda.
Interaciologia: a interação arrumação-pensenização; a interação casa-vizinhança; a interação casa-condomínio; a interação ordem-desassédio; a interação pequenos detalhes–grandes
efeitos; a interação organização visível–organização subjacente; a interação construção-manutenção.
Crescendologia: o crescendo barraco-favela; o crescendo dívida-hipoteca; o crescendo
briga-desastre; o crescendo lixo-contaminação; o crescendo basecon-paradomicílio; o crescendo
morar-mudar-dessomar.
Trinomiologia: o trinômio consciência-soma-casa; o trinômio conscin responsável–casa arrumada–vida produtiva; o trinômio tempestade-alagamento-desabamento; o trinômio casa
desprotegida–insegurança urbana–assalto; o trinômio sem teto–sem família–sem trabalho; o trinômio criança–órfã–sem casa; o trinômio pet adotado–quarto decorado–treinador especializado.
Polinomiologia: o polinômio casa arrumada–cidade organizada–país civilizado–planeta reurbanizado.
Antagonismologia: o antagonismo moradia / poluição; o antagonismo lar / praça pública; o antagonismo casa individual / república; o antagonismo morador organizado / hóspede
sem modos; o antagonismo morar / visitar; o antagonismo ostentar / sustentar; o antagonismo
domicílio / residência temporária.
Paradoxologia: o paradoxo da favelização de área nobre pelas consréus; o paradoxo
da construção humana formatadora consciencial; o paradoxo da casa simples do Serenão.
Politicologia: as políticas públicas brasileiras negligentes quanto aos desabamentos sazonais anuais; a favelização de grandes centros urbanos mostrando a falta de políticas do crescimento ordenado das cidades; a política vigente favorecendo a proliferação de construções irregulares afetando a ordem municipal.
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Legislogia: a deficiência das leis intrafísicas defensoras da qualidade de vida dos indivíduos; o respeito às leis ambientais e do convívio social.
Filiologia: a organizaciofilia; a reciclofilia; a biofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a metodofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da desorganização; a síndrome do ansiosismo; as síndromes decorrentes da falta de higiene; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: as manias de arrumação dos portadores do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno de personalidade anancástica; as doenças mentais anulando a mania da
limpeza sadia.
Holotecologia: a organizacioteca; a metodoteca; a intrafisicoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Organizaciologia; a Reciclologia; a Intrafisicologia; a Legislogia; a Tributologia; a Prevenciologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Reurbanologia; a Pararreurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin organizada; o indivíduo responsável; o ser comunitário.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens
methodicus; o Homo sapiens normalisator; o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens convivens.
V. Argumentologia
Exemplologia: casa arrumada parcial = a moradia organizada fisicamente; casa arrumada integral = a moradia organizada nos âmbitos intrafísicos, interconscienciais e multidimensionais.
Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura da honestidade; a cultura da vida
em condomínio; a cultura da cidadania.
Associação. A maioria das pessoas associa “casa arrumada” com decoração e organização física do ambiente onde reside. A organização doméstica plena exige mais cuidados do(a)
dono(a) para estar de acordo com as leis e com o convívio sadio em sociedade.
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Produtividade. O holopensene favorável à produtividade consciencial demanda estar em
dia com os deveres e as responsabilidades intrafísicas da vida humana, por vezes, trabalhosas
e burocráticas, mas quando resolvidas, deixam a pessoa mais estruturada quanto à base física.
Taxologia. Eis, listados, na ordem alfabética, 10 tipos de organizações necessárias às
moradias modernas:
01. Arrumação condominial: a adequação às normas condominiais.
02. Arrumação ecológica: a edificação visando a preservação ambiental.
03. Arrumação estrutural: os alicerces da construção bem calculados e edificados.
04. Arrumação física: a ordenação visível interna e externa da casa.
05. Arrumação grupocármica: os acertos familiares relativos à propriedade.
06. Arrumação holopensênica: as atividades e pensenidades no ambiente.
07. Arrumação legal: a documentação oficial do imóvel em dia.
08. Arrumação profilática: os cuidados na evitação de acidentes, epidemias e outros.
09. Arrumação segura: os aparatos de segurança instalados na residência.
10. Arrumação tributária: as taxas e os impostos do imóvel quitados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casa arrumada, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antibagulhismo energético: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
03. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
07. Extensão consciencial: Autevoluciologia; Neutro.
08. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
09. Micrassediador invisível: Parapatologia; Nosográfico.
10. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Territorialidade individual: Interdimensiologia; Neutro.
14. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A CASA É A EXTENSÃO DA MANIFESTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NA INTRAFISICALIDADE, O PORTO-SEGURO
CONSCIENCIAL NA VIDA HUMANA. A MORADIA ARRUMADA DEMONSTRA CIVILIDADE E ADAPTAÇÃO SOCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem a própria casa arrumada nos mais diferentes
domínios? Em qual esfera a organização doméstica poderia ser otimizada?
K. A.
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CASA DA SABEDORIA
(HISTORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Casa da Sabedoria foi o centro cultural organizado e realizado por governantes do grande Império Islâmico, entre os Séculos IX e XIII, localizada em Bagdá, atual
Iraque, objetivando coletar, recuperar, copiar e traduzir conteúdo filosófico e científico registrado
em textos gregos, hindus, siríacos e persas, além de difundir, aprofundar e produzir o conhecimento científico, representando o ápice do Renascimento Islâmico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo casa vem do idioma Latim, casa, “casa; choupana; cabana; casebre; arribana”. Surgiu no Século XIII. A palavra saber deriva igualmente do idioma Latim,
sapere, “ter sabor; ter bom paladar; ter cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato; prudente; conhecer; compreender; saber”. Os vocábulos saber e sabedoria apareceram
também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Casa do Saber. 2. Biblioteca Real de Bagdá. 3. Casa do Conhecimento.
Antonimologia: 1. Casa de diversão. 2. Biblioteca pública. 3. Escola pública. 4. Casa
de comércio.
Estrangeirismologia: a shukuk, impulsionadora da Ciência; as majdis e a difusão do
saber; a al-Qibla exigindo conhecimentos técnico-científicos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mentalsomaticidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conhecimento exige esforço. O saber transforma.
Citaciologia. Eis duas citações elucidativas referentes ao tema: – A religião se dissipa
como a neblina, reinos perecem, somente a obra dos sábios permanece eternamente (Ulugh Bei,
1344–1449). Não há nada mais valioso que a própria verdade. Ela nunca desvaloriza ou humilha
aquele que a procura (Al-Kindi, 801–873).
Filosofia: a superação da Apriorística; a rejeição ao Ignorantismo; a Heterodoxia questionadora da Ortodoxia vigente; a filosofia clássica do Sufismo, contestador perante a visão conservadora islâmica; o Cientificismo apoiado sobre o Racionalismo; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; o holopensene grupal da mentalsomaticidade; o local da autopensenização carregada no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade autopensênica; o holopensene da
anticonflitividade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a Casa da Sabedoria; a criação do centro de traduções pelo califa abássida Al-Mamun, em 832 e.c.; a criação de Bagdá como símbolo étnico multicultural árabe; a abertura da
biblioteca do califado abássida para a elite de cientistas da época, possibilitando a formação da
Casa da Sabedoria (Centro de tradução, biblioteca e Academia); o acolhimento por décadas do
conhecimento filosófico e científico do Oriente; as invasões germânicas e queda do Império
Romano, no Século IV e a expansão da religião cristã, destruindo a educação formal e ameaçando
a perpetuação do conhecimento clássico; o fechamento da Academia de Atenas e Escola de Alexandria, silenciando o conhecimento helênico antigo; o risco sempre presente da perda de informação pela destruição dos livros; o temor da extinção de saberes específicos incentivando a tradução e reprodução de obras raras; o ápice do Movimento de Tradução ocorrido entre 786 e 833
e.c.; o envio de estudiosos ao mundo conhecido para reunir livros e traduzi-los para o árabe;
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a reconstituição e tradução de quase todo o saber antigo em época de obscurantismo da Europa
cristã; a influência do centro de traduções de Bagdá na formação de outros em Damasco, Cairo
e Córdoba; a ampliação dos horizontes intelectuais do Império Árabe devido ao apoio das etnias
persa, siríaca, judia e hindu, ao movimento abássida; a expansão territorial islâmica, abrangendo
cerca de 60 milhões de pessoas no Século VIII, gerando necessidade de controle e unificação geopolítica por meio da língua e do conhecimento; o surgimento da figura do sábio total, multifacetado, polímata; a condição dos pensadores islãmicos medievais, estudiosos de vanguarda da Química, Geografia, Astronomia, Medicina, Arquitetura, Engenharia, Matemática e Biologia; o legado
precursor dos enciclopedistas do Século XVIII; o uso pioneiro do método científico ampliando
o conhecimento do mundo real pela experimentação; a busca racional pela cura na cultura árabe;
a percepção de a Ciência ter a capacidade de conceder ao ser humano poder sobre a Natureza;
o Movimento de Tradução da Casa da Sabedoria importando o saber de outras sociedades para
enriquecer e preservar o conhecimento; a reurbanização do Ocidente propiciada pela Arte, Filosofia, e Ciência dos pensadores árabes; a constituição das bases do Renascimento Europeu, caracterizado pela redescoberta e revalorização dos ideais humanistas e naturalistas, presentes na cultura
da Antiguidade Clássica; a valorização dos achados, leitura, debates e escrita por diversos pesquisadores da época; o encontro histórico entre Religião, Ciência, recursos econômicos e vontade política; a curiosidade epistemológica e o esforço intelectual dos arabistas na transmissão do conhecimento para a Europa; a transformação cultural ocorrida entre os Séculos XII e XV decorrente da
expansão de centros universitários em diversas regiões da Europa; a perda do monopólio do conhecimento católico; a defesa da razão perante as acusações de heresia; as Cruzadas; a desaceleração da Ciência Islâmica, em parte motivada pela fragmentação do próprio império; a destruição
de hospitais e bibliotecas de Bagdá, incluindo a Casa da Sabedoria, durante o cerco dos mongóis
em 1258; a descoberta do Novo Mundo, em 1492, levando ouro, prata, conhecimento e poder político às casas reais europeias do Ocidente; o esquecimento intencional da Ciência Árabe promovida pelas nações europeias colonizadoras.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
intelectual; a extrapolação intelectiva pelo possível acesso à Central Extrafísica da Verdade
(CEV); o desenvolvimento da capacidade de desassim ininterrupta pela ampliação do autodiscernimento e autodomínio energético; as retrocognições proporcionando a identificação de personalidades consecutivas; a vivência de extrapolacionismos parapsíquicos capazes de ampliar as bases
da Autodespertologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo saber clássico–mecenato árabe.
Principiologia: o princípio da neutralidade da Ciência em relação aos dogmas religiosos; o fanatismo religioso agredindo e desrespeitando o princípio universal do direito a proteção
da integridade física e psicológica do indíviduo; o princípio religioso de não existir doença sem
cura, mesmo quando essa ainda não fora sido descoberta, motivando os muçulmanos a pesquisar,
estudar e desenvolver a Medicina.
Codigologia: os códigos morais introduzidos e defendidos pelos primeiros juristas islãmicos, fundamentando conceitos e direitos universais, como a igualdade legal, a independência
judiciária, a supremacia e imparcialidade da lei e a limitação da soberania.
Tecnologia: a técnica da fabricação do papel a partir do linho e do cânhamo desde
750 e.c., importada da China, contrastando com a Europa, ainda dependente do papiro, pergaminhos e palimpsestos durante a Idade Média.
Voluntariologia: o voluntariado reeducativo; o voluntário revisor e / ou tradutor de
texto; o incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntariado; o voluntariado da
interassistencialidade; a rede do voluntariado tarístico; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntariado dedicado à Humanidade.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da paz.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores em Geral; os Colégios Invisíveis da Ciência.
Efeitologia: o efeito negativo da necessidade irracional de se ter sempre razão prejudicando a manifestação do abertismo consciencial.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses; a construção de neossinapses a partir do autodesassédio mentalsomático; as neossinapses autopesquisísticas; as neossinapses advindas da sistematização dos fenômenos; os extrapolacionismos pangráficos permitindo
a formação de neossinapses; o arco voltaico craniochacral desobstruindo as parassinapses traumáticas de retrovidas; o empenho continuado pela formação de neossinapses sadias.
Ciclologia: o ciclo ideativo análise-síntese; o ciclo associação de ideias inatas–mesologia circundante; a superação do ciclo algoz-vítima.
Enumerologia: a reunião; a tradução; a análise; o acúmulo; a guarda; a preservação;
a expansão do conhecimento científico.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio cérebro-paracérebro no
desenvolvimento mentalsomático; o binômio ignorância-preconceito fundamentando a intolerância religiosa cristã durante as cruzadas medievais.
Interaciologia: a interação das culturas greco-romana, árabe, persa, hindu e chinesa.
Crescendologia: o crescendo do conhecimento humano Antiguidade Clássica–Idade de
Ouro Islâmica–Renascentismo Europeu–Iluminismo Europeu.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio estigmatização-opressão-prisão-tortura-homicídio presente nas ações das cruzadas medievais.
Antagonismologia: o antagonismo árabes / cristãos durante as cruzadas da era medieval; o antagonismo califado omíada / califado abássida; o antagonismo fé / razão.
Paradoxologia: o paradoxo de a religião islâmica inicialmente fomentar o conhecimento e a Ciência, no Renascimento Islâmico; o paradoxo de o conflito bélico das cruzadas posteriormente proporcionar a intensificação de laços comerciais, culturais e intelectuais entre Ocidente e Oriente; o paradoxo de a Ciência Medieval fundamentar-se em dogmas racionais aristotélicos; o paradoxo de os califados Omíadas e Abássidas serem irmãos de fé mas inimigos políticos.
Politicologia: a argumentocracia; a gnosiocracia; a autocognocracia; a lucidocracia;
a discernimentocracia; a exemplocracia; a mentalsomatocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual e evolutivo.
Filiologia: a leiturofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a neofilia; a logicofilia; a criticofilia; a etnofilia.
Fobiologia: a teofobia; a hamartofobia; a demonofobia; a estaurofobia; a estigiofobia;
a xenofobia; a epistemofobia; a filosofobia; a eleuterofobia.
Sindromologia: a síndrome da desatenção; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose; a remissão da síndrome do poder humano.
Maniologia: a mitomania; a teomania; a religiomania; a beatomania; a megalomania;
a doxomania; a tiranomania.
Mitologia: o mito medieval da Terra plana; o mito de os povos orientais serem desumanos e cruéis, disseminado durante as cruzadas.
Holotecologia: a pesquisoteca; a convivioteca; a cognoteca; a raciocinoteca; a logicoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a ciencioteca; a filosofoteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Historiologia; a Geografia; a Química; a Matemática; a Física;
a Biologia; a Medicina; a Farmácia; a Biologia; a Astronomia; a Astrologia; a Autopesquisologia;
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a Holopesquisologia; a Parepistemologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin copista; a conscin tradutora; a conscin compiladora; a conscin
escritora; a conscin pesquisadora; a conscin autopesquisadora; a conscin enciclopedista; a conscin
cientista; a conscin paracientista; a conscin lúcida evolutiva; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial;a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationalis; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens idolatrus; o Homo sapiens neophobus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo obtusus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens abstractus; o Homo
sapiens vigilans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Casa da Sabedoria inicial = aquela à época do quinto califa abássida, Harune Arraxide, durante o reinado entre 786 e 809 e.c.; Casa da Saberia no apogeu = aquela
à época do reinado do sétimo califa abássida al-Mamun, entre 813 e 833 e.c.; Casa da Saberia no
declínio = aquela à época da invasão e destruição de Bagdá, pelos mongóis, em 1258.
Culturologia: a essência da cultura árabe fundamentada na língua, religião e cultura
islâmicas; a cultura útil; a cultura da Autopesquisologia.
Pesquisologia. Pertinente à Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem cronológica, 25 pesquisadores históricos cujos trabalhos colaboraram para o desenvolvimento da Ciência
na Idade Média, corroborando com a Era de Ouro do Islã:
01. Abu Muça Jabir ibne Haiane ou Geber (721–815): alquimista persa, farmacêutico,
filósofo, astrônomo e físico. Considerado o “pai da Química Moderna”, responsável pela introdução da experimentação na alquimia e a invenção de vários processos importantes usados na
atualidade.
02. Ahmad ibn Abdallah Habash Hasib Marwazi ou al-Hasib (766–869): astrônomo
persa, geógrafo e matemático. Descreveu pela primeira vez os índices trigonométricos seno, cosseno, tangente e cotangente. Trabalhou sob os califas abássidas al-Mamun e al-Mutasim. Realizou
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várias observações astronômicas sobre o tamanho e a distância do Sol e da Lua em relação à Terra, no observatório Al-Shammisiyyah, em Bagdá, com resultados impressionantes para a época.
03. Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (780–850): matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e autor persa. Erudito da Casa da Sabedoria, foi 1 dos principais responsáveis pela
importação do sistema numérico indiano para a cultura árabe e responsável pelo sistema hinduarábico com a inclusão do zero. Criou os procedimentos de cálculos fundamentais, operações isoladas para resolução de equações matemáticas originando a Álgebra (geometria grega e aritmética
indiana). Pioneiro na utilização da vírgula decimal e algoritmos numéricos, base para operações
computacionais. Publicou tratado sobre o uso do astrolábio e participou da operação geodésica de
medição do comprimento de 1 grau terrestre.
04. Abu Mashar Jafar ibn Muhammad al-Balkhi ou Albumasar (787–886): matemático, astrônomo, astrólogo e filósofo persa. Foi por séculos 1 dos principais estudiosos da filosofia natural de Aristóteles. Escreveu diversos manuais práticos sobre Astrologia cujos estudos
influenciaram profundamente a história intelectual muçulmana e, por meio das traduções, também
a Europa Ocidental e o Império Bizantino.
05. Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi ou Alcindi (801–873): polímata árabe,
destacou-se nos campos da Filosofia, Astrologia, Farmacologia, Astronomia, Química, Matemática, Música e Medicina. Figura eminente na Casa da Sabedoria, responsável pela supervisão das
traduções dos textos científicos e filosóficos gregos para o idioma árabe, foi o primeiro dos filósofos islâmicos peripatéticos, introduzindo a Filosofia grega no mundo árabe. Pioneiro na Criptologia, desenvolveu métodos de decifração, escala capazes de quantificar a potência de determinado medicamento, e experimentos com a terapia musical. Investigou temas como Geologia, Meteorologia, Geografia e Climatologia, e estudos sobre o fabrico de relógios e instrumentos de astronomia.
06. Irmãos Banu Musa ou Abu Jafar Muhammad ibn Musa ibn Shakir (803–873),
Abu al-Qasim Ahmad ibn Musa ibn Shakir (Século IX) e Al-Hasan ibn Musa ibn Shakir
(Século IX): os irmãos persas Banu Musa viveram e trabalharam em Bagdá. Hábeis tradutores do
grego para o árabe, de textos astronômicos e matemáticos, como o cálculo da área dos cones e das
elipses, produziram estudos geométricos originais, e o popular livro de dispositivos mecânicos.
Patrocinaram muitos cientistas e tradutores pagando-os do próprio bolso. Sem os esforços desses
irmãos, muitos dos textos gregos não teriam sido traduzidos e estariam perdidos e esquecidos.
07. Abu Zayd Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi (809–873): árabe nestoriano, escritor,
acadêmico, cientista, tradutor e médico, diretor da Escola de Tradutores de Bagdá. Falava fluentemente árabe, persa, grego e assírio, sendo o principal tradutor da época. Lançou as bases da Medicina Islâmica ao traduzir as obras de Hipócrates, Galeno e Dioscórides, além de 1 centena de textos incluindo Timeu de Platão e a Metafísica de Aristóteles. Produziu 36 obras, 21 no campo da
Medicina, sendo considerado o pai da Oftalmologia. Introdutor do Juramento de Hipócrates na
Medicina, recusou pedido do califa para fazer veneno, procedimento contrário ao código de ética
médica, custando-lhe 1 ano de prisão.
08. Ahmad Ibn Abu Yaqub Ibn Jafar Ibn Wahb Ibn Wadih Al-yaqubi (–897):
historiador e geógrafo árabe, autor da História do Mundo, Tarikh ibn Wadih, e de Geografia Geral, Kitab al-buldan, com descrições detalhadas de Bagdá e Samarra, além de outras localidades.
Foi o primeiro historiador da cultura mundial no califado abássida.
09. Al-Sabi Thabit ibn Qurrah al-Harrani (836–901 e.c.): matemático árabe, médico,
astrônomo e tradutor, viveu em Bagdá na segunda metade do Século IX. Responsável por importantes descobertas no campo da Astronomia, Geometria e Álgebra, foi 1 dos primeiros reformadores do sistema ptolomaico, sendo considerado fundador da Estática, na Física. Traduziu do grego a Física das Alavancas de Arquimedes (287–212 a.e.c.) e a Geometria de Euclides (300 a.e.c).
De Apolônio de Perga (262–190 a.e.c.) fez avançadas interpretações da projeção dos cones e pesquisa original da relação entre quantidades geométricas.
10. Abu Zayd Ahmed ibn Sahl Balkhi ou Abu Zayd al-Balkhi (850–934): geógrafo,
matemático, médico, psicólogo e cientista persa. Nascido em Shamistiyan, atual Afeganistão, foi
aluno de al-Kindi e fundador da escola Balkhi do mapeamento terrestre em Bagdá. Introduziu na
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Psicologia islâmica, os conceitos de saúde mental e higiene mental, relacionando-os à saúde espiritual. Foi o primeiro a diferenciar neurose e psicose e a classificar os distúrbios neuróticos. Pioneiro na Psicofisiologia e Medicina Psicossomática, afirmou ser o equilíbrio entre mente e corpo
necessário para a boa saúde. Escreveu comparações entre transtornos físicos e mentais, demonstrando a formação de distúrbios psicossomáticos a partir das interações entre esses transtornos.
11. Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyya al-Razi (854–925): médico, tradutor, alquimista e filósofo persa, considerado o maior médico da Era de Ouro Islâmica. Escreveu obras de
Medicina, Lógica, Astronomia e Gramática, métodos de diagnóstico, quadro clínico e tratamento
da varíola e sarampo, pouco foi acrescentado até hoje. Descobriu inúmeros compostos e produtos
químicos, incluindo álcool e querosene, escreveu livros médicos, traduzidos para o Latim por Ferragut e Gerard de Cremona (1114–1187). Contrário às religiões, pelo fanatismo provocar guerras
e ódio entre as pessoas, incutindo diferenças não naturais entre elas.
12. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi (872–950): filósofo persa da
Idade de Ouro Islâmica, estudante em Bagdá, viveu no Egito e Síria. Estudou Química, Ciências
Naturais, Física, Ética, Política e Filosofia da religião, sendo considerado 1 dos principais músicos da época. Considerava as doutrinas de Platão (427–347 a.e.c.) e Aristóteles (384–322 a.e.c.),
complementares ao modo da Religião e Filosofia.
13. Abu BakrAhmad bin Ali ou Ibn Wahshiyah (Século X): alquimista, agricultor, toxicologista agrícola, egiptólogo, e historiador árabe, nascido em Qusayn, perto de Kufa, Iraque.
Foi 1 dos primeiros historiadores a decifrar parcialmente os hieróglifos egípcios antigos, identificando 14 letras, mais da metade dessa escrita para o árabe. Escreveu tratado de Toxicologia, o Livro dos Venenos, além de textos combinando Ciência contemporânea, magia e Astrologia.
14. Ali ibn al-Abbas al-Majusi ou Haly Abbas (?–994): médico e psicólogo persa,
viveu grande parte da vida em Bagdá, onde escreveu Kitab al-Maliki ou Livro Completo do Arte
Médica, sobre Medicina e Psicologia. Enfatizou a necessidade da relação saudável entre médico
e paciente, ética médica no tratamento clínico, além da importância da preservação da saúde pela
dieta e cura natural, utilizando somente medicamentos ou drogas como último recurso. Pioneiro
em Psicofisiologia e Medicina Psicossomática, Neuroanatomia e Neurofisiologia do cérebro humano, abordou vários transtornos mentais. Com al-Razi e Avicena (980–1037) foi 1 dos médicos
mais traduzidos para o Latim na Idade Média.
15. Abul Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (?–995): estudioso e bibliotecário
persa. Famoso autor do livro Kitab al-Fihrist, índice dos livros de todas as nações, árabes e nãoárabes, de todos os ramos do conhecimento, informações sobre autores e compiladores existentes
desde o início da Ciência Antiga até o período contemporâneo da pesquisa. Descreveu genealogia, data de nascimento, tempo de vida, tempo de morte, lugar de origem, comentários e críticas
sobre méritos e falhas de cada autor, tamanho do livro e número de páginas, a fim de o leitor não
ser enganado por copistas desejosos de usar versões mais curtas das obras.
16. Abu Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Yaqub Ibn Miskawayh (932–1030): filósofo, cientista, poeta e historiador persa. Atuou politicamente durante a era buída, grupo político-religioso xiíta responsável pelo controle da região de Bagdá durante os anos 934 a 1055,
mesmo aceitando a autoridade formal do califa. A influência de Ibn Miskawayh abrange o campo
da Ética, conduta moral e melhoria do caráter, foi pioneiro em descrever o conceito de evolução
sob o prisma da Biologia. Acredita-se ter sido ele o principal inspirador das ideias evolucionistas
de Charles Darwin (1802–1882) quando estudou árabe.
17. Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haytham ou Alhazen (965–1040): filósofo, físico, astronomo e matemático árabe. Publicou 7 livros de Óptica, originando esse ramo da Ciência. Confirmou a propagação da luz somente em linha reta e a formação da imagem na retina do olho. Descreveu fenômenos da refração da luz, refração atmosférica ao nascer e pôr do sol, natureza dos
eclipses e arco-íris. Propôs o método científico segundo o qual a hipótese devia ser provada por
experimentos, seguindo procedimentos sistemáticos e passíveis de serem reproduzidos. A obra influenciou o pioneiro da Ciência em Oxford, no Século XIII, Roger Bacon (1561–1626) e mais
tarde o alemão Johanes Kepler (1571–1630). É considerado o pai da Física Experimental.
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18. Ibn Butlan (1038–1075): médico cristão nestoriano, árabe ativo em Bagdá durante
a Idade de Ouro Islâmica. Escreveu Taqwim al-Sihhah, tratado sobre higiene, dietética e exercício. Considerava a manutenção da boa saúde depender de 6 elementos: qualidade do ar; hábitos
saudáveis, alimentação e consumo; exercitar e descansar; dormir; equilíbrio dos humores; moderação da alegria, raiva, medo e angústia. O tratado inclui várias tabelas sobre hábitos, ambientes,
bebidas e gêneros alimentícios e respectivos efeitos fisiológicos no corpo humano.
19. Abu Raiane Maomé ibne Amade al-Biruni (973–1048): matemático, astrônomo
e filósofo persa, fez estudos matemáticos introduzindo a ideia atual das coordenadas polares. Em
997, junto ao astrônomo Abul-Uafa (Século XI), observou a eclipse lunar (al-Biruni em Kath,
e Uafa em Bagdá). Comparando os horários das observações foi possível calcular a diferença de
longitude entre as cidades. Escreveu abrangente ensaio sobre cultura, ciência e a vida na Índia.
20. Abu Ali al-Ḥusayn ibn Abd Allah ibn Sina ou Avicena (980–1037): estudioso
persa cujos escritos abrangeram diversas áreas do conhecimento, Filosofia, Matemática, Geometria, Astronomia, Geodésia, Mecânica, Biologia (plantas e animais), Lógica, Ética, Metafísica
e Medicina, destacando-se a obra Al-Qanun ou O Cânone da Medicina. Obteve respostas para
indagações por meio de sonhos lúcidos (provavelmente, experiências de projeção da consciência).
Buscava reconciliar o neoplatonismo e o aristotelianismo, sofrendo censuras do catolicismo, sendo proscrito em 1210, mas as ideias influenciaram estudiosos, inclusive os cristãos, Alberto Magno (1200–1280) e Tomás de Aquino (1225–1274). Sugeriu a natureza infecciosa da tuberculose
e outras doenças transmissíveis, como as sexuais. Descrevia com detalhes tratamentos à base de
ervas, produtos animais, calor, frio, massagens, exercícios e dietas. Avicena era dualista, influenciado pelo neoplatonismo de Plotino (215–270) defendendo o conceito da alma ser separada
e independente da matéria.
21. Abul Amide Maomé ibne Maomé Algazali (1058–1111): teólogo islâmico, jurista,
filósofo, cosmólogo, psicólogo e místico de origem persa. Pioneiro da dúvida metódica e ceticismo, não evitou a adoção de postura mais dogmática ao final da vida, quando a vivência de certa
experiência mística, interpretada como intuição direta de Deus, levou-o a pensar não ter mais necessidade de Filosofia, Razão ou Ciência, e afirmou ser a moralidade fonte da experiência mística
direta da realidade superior espiritual. Escreveu mais de 70 livros, o mais marcante foi a obra
A Incoerência dos Filósofos.
22. Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd ou Averróis
(1126–1198 e.c.): filósofo, médico, astrônomo e jurista canônico muçulmano, natural de Córdova, atual Espanha, considerado 1 dos maiores comentaristas de Aristóteles. Considerou a existência do mundo independente a Deus, e a inexistência da providência divina. A interpretação da
religião islâmica, proposta pelo Comentador afirmava existir verdades óbvias para o povo, místicas para o teólogo e científicas para o filósofo. Mas poderiam estar em desacordo, resultando na
ideia de haver duas verdades, e 1 proposição podendo ser teologicamente falsa e filosoficamente
verdadeira, e vice-versa. Importante obra de Averróis é A Incoerência da Incoerência, com pretensão de refutar os argumentos descritos na obra A Incoerência dos Filósofos. Averróis legou
à Europa abordagem racionalista da Filosofia mudando o pensamento ocidental, à frente quase
5 séculos de Descartes (1596–1650) e do racionalismo matemático.
23. Badi az-Zaman Abul-Izz ibn Ismail ibn ar-Razaz al-Jazari (1136–1206): erudito,
inventor, engenheiro mecânico, artesão, artista e matemático. Escreveu livro sobre dispositivos,
autômatos e máquinas, influenciando o desenvolvimento de engenhos mecânicos na época, buscando a manipulação do ambiente e produção do maior conforto para o ser humano. Influenciou
Leonardo da Vinci (1452–1519), criou o virabrequim, aparelho conversor do movimento giratório
em linear e vice-versa, com o auxílio do eixo de transmissão, usado hoje nos veículos automotores. Escreveu o Livro das Máquinas, concluído em 1206, onde relatou inúmeros mecanismos capazes de acionar máquinas e bombas de água. Os relógios de água foram montados em museu na
Tunísia, conforme descrição do livro, apresentando perfeito funcionamento.
24. Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi (1201–1274): arquiteto, filósofo, médico, cientista e teólogo persa. Escreveu cerca de 150 obras, sendo considerado por muitos historiadores o criador da Trigonometria como disciplina matemática por direito próprio. Dei-
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xou textos sobre ética, misticismo sufi e comentários sobre o uso do astrolábio. Ibn Khaldun
(1332–1406) considerou Tusi o maior dos últimos cientistas persas. Criou o astrolábio linear, com
maior facilidade de manuseio, e formulou teoria evolutiva onde minerais, vegetais e animais, inclusive o homem, evoluíam, porém algumas espécies desenvolveram-se mais, por seleção natural,
de acordo com a adaptação ao ambiente. Tal conceito inspirou a Teoria da Evolução e da Seleção
Natural, proposta por Darwin, no Século XIX.
25. Abu Zayd Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (1332–
–1406): filósofo árabe, precursor das disciplinas Sociologia e Demografia, além de escritos na
área de economia política. Principal legado é o registro histórico do desenvolvimento das culturas
árabes e dos berberes. Desenvolveu a tese de análise do ciclo social segundo a qual toda sociedade, após tornar-se grande civilização, declina, sendo conquistada por grupo de bárbaros, e, ao
consolidarem o controle sobre a sociedade conquistada, acabam atraídos pelos aspectos mais refinados, alfabetização e artes. Assimilados por tais práticas culturais tornam-se civilizados, até serem conquistados por novo grupo de bárbaros. Atribui-se a ele a primeira descrição do processo
econômico relacionado ao aumento excessivo de impostos e consequente queda da arrecadação
tributária (curva de Laffer).
Influenciologia. A Ciência floresceu sob a tutela árabe medieval, o conhecimento antigo
atingiu novos patamares com as traduções e os novos estudos dos pesquisadores. Tal acúmulo de
conhecimento ajudou a fundamentar o surgimento do Renascimento, movimento reubanizador
ocorrido no final da Idade Média na Europa Ocidental, impulsionando a Ciência.
Astronomia. Gerard de Cremona traduziu o Almagesto, de Cláudio Ptolomeu (90–168),
do árabe para o Latim, além de diversos tratados de Aristóteles, Apolônio de Perga e autores árabes. Durante os Séculos XIII e XIV, a Astronomia firmou-se nas Universidades europeias e inspirou pesquisadores a buscar melhor explicação sobre movimentos planetários.
Medicina. Na Europa, cristã medieva, a Medicina era sustentada por rito de fé, saúde
e salvação estavam intrinsicamente ligadas. A partir do Século X, com a expansão da influência
da Escola Médica Salernitana, a Europa mostrou postura médica mais racional, fundamentada na
tradução de textos antigos do árabe para o Latim, obras de Cláudio Galeno (129–217) e Discórides Anazarbeo (40–90), e os tratados medicinais árabes, como o do médico Ibn-Sina.
Razão. Os averroístas aceitaram, com Aristóteles, a concepção divina, o motor a mover
o mundo sempre existente, e a teoria da dupla verdade: teológica, de interpretação alegórica e filosófica, demonstrada pela razão. Tal interpretação evoluiu, durante os Séculos XVIII e XIX, para
a defesa da total autonomia da razão perante a fé.
Valores. A História da Ciência, quando sob tutela da cultura árabe, revestiu-se de valores singulares, cuja importância reverbera no mundo Ocidental. A primazia pela razão, o esforço
desmedido pelo conhecimento, a ambição intelectual sustentada pela valorização do saber estrangeiro, a fome insaciável de novas ideias e o dessassombro pesquisístico próprio dos sufistas medievais antigos demonstram a herança e a dívida evolutiva para com as consciências desse período.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Casa da Sabedoria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Rigor racionalístico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.

ALGUNS PENSADORES ISLÂMICOS FORAM MUITO ALÉM
DA CIÊNCIA E POLIMATIA, SENDO PERSEGUIDOS PELO
EXEMPLARISMO E DEFESA DE IDEAIS FUNDAMENTADOS
NO ABERTISMO, FRATERNIDADE E AUTEXPERIMENTAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter dívida de gratidão para com a cultura
árabe? Reconhece tal influência na formação do mundo contemporâneo?
Filmografia Específica:
1. A Linguagem da Ciência. Título Original: The Language of Science. Série: A Ciência e o Islã-EP1. País:
Inglaterra. Data: 2009. Duração: 58 minutos. Gênero: História e Divulgação Científica. Idade (censura): Livre. Idioma:
Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Apresentação e Direção: Jim Al-Khalili. Elenco: Jim Al-Khalili; George
Saliba; Simon Schaffer; Peter Pormann; Amira K. Bennison; Okasha El Daly; Ian Stewart; & Nader El-Bizri. Companhia: BBC. Sinopse: O físico Jim Al-Khalili viaja pela Síria, Irã, Tunísia e Espanha para contar a história do avanço
científico ocorrido no mundo islâmico entre os Séculos VIII e XIV. O episódio trata desde a época do grande matemático
al-Khwarizmi, responsável por estabelecer a Álgebra, a Ibn Sina, pioneiro em muitos aspectos da Medicina. Para Al-Khalili, nascido em Bagdá, esta também será jornada de autodescobertas.
2. O Império da Razão. Título Original: The Empire of Reason. Série: A Ciência e o Islã-EP2. País:
Inglaterra. Data: 2009. Duração: 60 minutos. Gênero: História e Divulgação Científica. Idade (censura): Livre. Idioma:
Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Apresentação e Direção: Jim Al-Khalili. Elenco: Jim Al-Khalili; George
Saliba; Simon Schaffer; Peter Pormann; Amira K. Bennison; Okasha El Daly; Ian Stewart; & Nader El-Bizri. Companhia: BBC. Sinopse: Al-Khalili viaja para o norte da Síria, onde o matemático e astrônomo al-Biruni estimou o tamanho
da Terra, e estudiosos islâmicos ajudaram a transformar as práticas mágicas e ocultas da alquimia na Química Moderna.
No Cairo, conta a história do extraordinário físico Ibn al-Haytham estabelecendo a moderna ciência da Óptica e a Física.
3. O Poder da Dúvida. Título Original: The Power of Doubt. Série: A Ciência e o Islã-EP3. País: Inglaterra.
Data: 2009. Duração: 60 min. Gênero: História e Divulgação Científica. Idade (censura): Livre. Idioma: Ingles. Cor:
Colorido. Legendado: Português. Apresentação e Direção: Jim Al-Khalili. Elenco: Jim Al-Khalili; George Saliba;
Simon Schaffer; Peter Pormann; Amira K. Bennison; Okasha El Daly; Ian Stewart; & Nader El-Bizri. Companhia: BBC.
Sinopse: Al-Khalili procura pistas da revolução científica europeia nos Séculos XVI e XVII, fundamentada no mundo
medieval islâmico. Viaja pelo Irã, Síria e Egito para descobrir os grandes avanços da Astronomia realizados por estudiosos islâmicos, decorrentes da obsessão pela Matemática. Após, visita a Itália, onde as ideias islâmicas influenciaram
o Ocidente e o trabalho de Copérnico. Investiga a causa de o mundo islâmico declinar após os Séculos XVI e XVII.
Bibliografia Específica:
1. Andrade, Carlos Henrique Vianna de; História Ilustrada da Medicina da Idade Média ao Século do Início
da Razão: A Medicina no seu Contexto Sociocultural; 386 p.; 12 caps.; 390 ilus.; 16 x 23 cm; enc.; Baraúna; São Paulo,
SP; 2015; páginas 11 a 184.
2. Lyons, Jonathan; A Casa da Sabedoria: Como a Valorização do Conhecimento pelos Árabes transformou
a Civilização Ocidental; 296 p.; 5 seções; 10 caps.; 1 cronologia; 14 ilus.; 581 refs.; alf.; 16 x 23 cm; Jorge Zahar; Rio de
Janeiro, RJ; 2011.
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CASA DO INTELECTO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A casa do intelecto é o local, lugar, peça, ambiente ou holopensene no qual
predominam as ideias ou cognições objetivando o desenvolvimento da intelectualidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo casa vem do idioma Latim, casa, “casa; choupana; cabana; casebre; arribana”. Surgiu no Século XIII. A palavra intelecto deriva também do idioma Latim, intellectus, “ação de compreender; conhecimento”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Casa do mentalsoma. 02. Casa do autodiscernimento. 03. Centro
do intelecto. 04. Casa da cultura. 05. Casa editorial. 06. Livraria. 07. Holoteca. 08. Microcosmo intelectual pessoal. 09. Complexo cultural. 10. Holopensene mentalsomático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo intelecto:
antintelectual; antintelectualidade; antintelectualismo; intelecção; intelectiva; intelectivo; intelectofilia; intelectofobia; Intelectologia; intelectomania; intelectual; intelectualidade; intelectualismo; intelectualista; intelectualização; intelectualizada; intelectualizado; intelectualizar; intelectualoide; paraintelectual; paraintelectualidade; pseudointelectual.
Neologia. As 4 expressões compostas casa do intelecto, minicasa do intelecto, maxicasa
do intelecto e megacasa do intelecto são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Casa da emoção. 2. Casa do soma. 3. Casa do energossoma. 4. Casa do psicossoma.
Estrangeirismologia: o local do scholar; os links intelectivos; o upgrade intelectivo;
a coniunctio intelectiva; o Cognitarium; o Pesquisarium; o Verponarium; o Holotecarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mentalsomaticidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intelectualidade significa microminoria.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o local da autopensenização carregada no pen.
Fatologia: a casa do intelecto; o local da inteligência; o tirocínio intelectual; a autopercuciência; a inteligência propriamente intelectual; a maturação intelectual; a administração da vida intelectual; a base mentalsomática intrafísica; o útero mentalsomático; o ambiente do entendimento; o cultivo da intelectualidade; os trabalhos intelectuais; as ultracatálises intelectivas;
a megagescon intelectual.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
intelectual; a extrapolação intelectiva; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual.
Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal.
Teoriologia: a teoria do conhecimento (Epistemologia); as teorias da Autopensenologia.
Tecnologia: a técnica da autavaliação intelectual; a técnica do entrelinhamento intelectual; a técnica do aperitivo intelectual; a técnica da reação em cadeia dos autopensenes mentais-
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somáticos criativos; a técnica do autodidatismo; a Grafotécnica; a técnica da nutrição intelectual; a técnica da Lexicologia exposta.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo intelectual primário-secundário-superior.
Enumerologia: o universo intelectual; a área intelectual; a arena intelectual; o patrimônio intelectual; o equipamento intelectual; o reservatório intelectual; o almoxarifado intelectual.
Binomiologia: o binômio psicomotricidade-intelectualidade.
Interaciologia: a interação cérebro-cerebelo no desempenho das tarefas do mentalsoma; a interação psicossoma-mentalsoma; a interação sede do intelecto (mentalsoma)–casa do intelecto (escritório pessoal).
Crescendologia: o crescendo habilidades manuais–atributos intelectuais.
Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição.
Paradoxologia: o paradoxo autodidata cosmoético–erudito anticosmoético.
Politicologia: a política da educação nacional.
Legislogia: a lei dos patrimônios intelectuais; a lei da Paradireitologia.
Filiologia: a intelectofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a intelectofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação.
Maniologia: a intelectomania.
Holotecologia: a intelectoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a ciencioteca; a biblioteca; a infoteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;
a Definologia; a Holoculturologia; a Cosmanálise; a Holotecologia; a Lexicologia; a Enciclopediologia; a Linguística; a Arquivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade intelectual; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o invexólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a invexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens polymatha;
o Homo sapiens holothecarius.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minicasa do intelecto = o cérebro da conscin pré-serenona vulgar; maxicasa do intelecto = o cérebro da conscin parapsíquica com macrossoma intelectual; megacasa do
intelecto = o Megacomplexo Cultural Holoteca.
Culturologia: a cultura da intelectualidade.
Taxologia. Segundo a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 categorias de casas do intelecto:
01. Base intrafísica: a recuperação dos cons magnos.
02. Escola pública: a instrução geral como semente da intelectualidade.
03. Escritório pessoal: o pião intelectual; a capacidade intelectual profissional; a Informática.
04. Faculdade especializada: a aprendizagem técnica.
05. Holociclo: a Lexicologia; a Enciclopediologia; a Cosmognosiologia.
06. Holoteca: a biblioteca; o bibliotáfio; a Bibliologia; as centenas de tecas; o Megacomplexo Cultural Holoteca.
07. Megalivraria: as obras com os melhores pensamentos publicados pelas editoras.
08. Polo Conscienciocêntrico Discernimentum: as Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) pedagógicas.
09. Sala de aula: o salão de convenções; a Pedagogia; a Didática; a Parapedagogiologia.
10. Tertuliarium: o Curso de Longo Curso; os debates diários.
11. Universidade: a academia; os laboratórios de pesquisas avançadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casa do intelecto, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
06. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
07. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
09. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A CASA DO INTELECTO NÃO É APENAS O HOLOPENSENE PROFISSIONAL DO INTELECTUAL OU DO EDUCADOR.
É LOCAL DE INTERESSE RELEVANTE E PERMANENTE
PARA TODA CONSCIN EVOLUTIVAMENTE MAIS LÚCIDA.
Questionologia. Qual categoria de casa do intelecto é a mais empregada por você, leitor
ou leitora? Você vive satisfeito com o próprio contexto intelectual?
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CASAL INCOMPLETO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O casal incompleto é o par de homem e mulher não chegando a formar
a condição do casal íntimo, ou seja, não praticando o ato sexual completo e, contudo, mantendo
fortes laços afetivos e amizade sincera.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo casal deriva do idioma Latim, casale, “conjunto de casas; limites
de propriedade, granja, fazenda”, e, por extensão, “os donos destas propriedades; par; parelha;
marido e mulher”. Surgiu no Século IX. O vocábulo incompleto vem do idioma Francês, incomplet, e este do idioma Latim, incompletus, “não cumprido”, composto de in, “negação”, e completus, “cheio; completo; pleno; completado; cumprido”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Casal de amigos. 2. Parelha de colegas de serviço. 3. Dupla evolutiva incompleta. 4. Par não-sexual.
Neologia. As 3 expressões compostas casal incompleto, minicasal incompleto e megacasal incompleto são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Casal íntimo. 2. Dupla evolutiva. 3. Pré-casal. 4. Par de gêmeos.
Estrangeirismologia: a coniunctio.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos instintos básicos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: os problemas do casal incompleto; as indefinições múltiplas; as incidências;
o convívio profissional; o trabalho diário; os encontros continuados de rotina; a intercompreensão, a 2, fora do lar; o interrelacionamento sem sexo; as interdependências gerais inexistentes; as
aproximações dos hábitos; as rotinas conjuntas; a atenção social dividida; as interações evolutivas; a descoberta das empatias tardias; a lisura.
Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Mitologia: a falácia das almas gêmeas.
Holotecologia: a convivioteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Autocosmoeticologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o casal incompleto; os parceiros dos casais incompletos; as companhias
evolutivas; os casais incompletos clubísticos; os casais incompletos dos fins-de-semana; as consréus ressomadas; as pessoas não-promíscuas.

Enciclopédia da Conscienciologia

5429

Masculinologia: os pré-serenões vulgares; os tenepessistas; os colegas profissionais; os
colegas da repartição pública; os cidadãos promíscuos.
Femininologia: as pré-serenonas vulgares; as tenepessistas; as colegas profissionais; as
colegas da repartição pública; as cidadãs promíscuas.
Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicasal incompleto = a dupla do homem e da mulher, colegas de trabalho profissional há 6 meses; megacasal incompleto = a dupla do homem e da mulher, amigos,
com vida social intensa e entrelaçada há duas décadas.
Estudo. Segundo a Conviviologia, o estudo da convivência do casal incompleto é desenvolvido dentro das pesquisas da grupalidade intrafísica influindo na maxiproéxis.
Incompletude. Pela Intrafisicologia, o casal incompleto compõe o gênero de dupla evolutiva mais numeroso, comum ou vulgar na Socin, ou seja: a dupla incompleta.
Energossomaticidade. Nenhuma pessoa compõe apenas casal único nas relações sociais. A rigor, compomos vários casais quanto às energias conscienciais (ECs), à afetividade e aos
relacionamentos existenciais ou profissionais no dia a dia.
Afetividade. Dentro do universo da Sexossomatologia, o casal incompleto, não raro, cultiva a mais sublime afeição tão somente platônica, distante, abstrata e irrealizada (Psicossomatologia), através do sexo inativo, específico, mútuo.
Caracterologia. Sob a ótica da Parassociologia, quanto à profundidade da relação interconsciencial, os casais podem ser racionalmente classificados em duas categorias básicas:
1. Incompleto. O casal movimentando mutuamente até somente 50% das energias yin
/ yang; alcançando a uni ou bipaixão apenas visual, com jogos de amor assexuado; o sexo inativo
e, não raro, carente, da excitabilidade deslocada unilateral ou mútua; a paixão reprimida ou mal
resolvida; os platonismos e suspiros; as autonomias sexochacrais; os afetos prêt-à-porter; a castidade seletiva lúcida.
2. Íntimo. O casal movimentando mutuamente até 100% das energias yin / yang; alcançando o uni, o bi ou os multiorgasmos conjuntos; as gestações humanas vulgares; a condição
da amizade colorida ativa; a condição das completudes poro-a-poro nos relacionamentos; o companheirismo e o consenso a 2; os compromissos formais; as interdependências máximas; os afetos
indoors na alcova energeticamente blindada; o estado do amor romântico puro.
Repressões. Na análise da Parapatologia, o casal incompleto mais nevrálgico e, não raro, mais patológico, é aquele constituído por duas conscins insatisfeitas, ou carentes psicossomáticos, alimentando reciprocamente a paixão reprimida, se encontrando eventualmente, através de
relações sociais, cordiais e superficiais, e, em função de compromissos assumidos, permanecem
sem qualquer finalização ou completude quanto às intimidades afetivas ou sexuais.
Sinceridade. De acordo com a Cosmoeticologia, toda conscin problemática deixa o soma, contudo sem deixar a troposfera da Terra. Na sedução holochacral importa mais a sinceridade
da consciência capaz de qualificar o relacionamento em natural, inevitável e cosmoético, ou elaborado, evitável e anticosmoético. A insinceridade mantém a autocorrupção ou os pecadilhos
mentais. A autenticidade permite vivenciar a incorruptibilidade cosmoética.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 20 aspectos da sedução sexochacral
no crescendo de manifestações interpessoais da sexualidade humana:
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Tabela – Sedução Sexochacral
Nos

Pré-Casal

Casal Incompleto

Casal Íntimo

01.

25% energias yin / yang

50% energias yin / yang

100% energias yin / yang

02.

Déjà-vu, pré-amor

Limites sociais da amizade

Osmoses áurica e sexual

03.

Retrocognições mútuas

Convívio social e tateios

Intimidades máximas

04.

Uni ou biatração sexual

Uni ou bipaixão visual

Uni, bi ou multiorgasmos

05.

Flerte olhos nos olhos

Carícias preliminares

Gestações humanas vulgares

06.

Assobios e galanteios

Jogos do amor assexuado

Multiorgasmos conjuntos

07.

Paquera e cantada

Sexo inativo e carente

Amizade colorida ativa

Diálogos em almofadas

Entregas em travesseiros

08.

a

Repulsa real à 1 vista
a

09.

Amor real à 1 vista

Platonismos e suspiros

Completudes poro-a-poro

10.

Encaramento insistente

5 centímetros da pessoa

Profundidades do par

11.

Inconsequências infantis

Consequências imaturas

Consequências maduras

12.

Contato inicial vulgar

Autonomias sexochacrais

Investimentos afetivos

13.

Bloqueios sociais rígidos

Tesão deslocado mútuo

Companheirismo e consenso

14.

Descompromisso natural

Castidade seletiva lúcida

Compromissos formais

15.

Independências máximas

Interdependências gerais

Dependências máximas

16.

Afetos outdoors algures

Afetos prêt-à-porter

Afetos indoors na alcova

17.

Ações holochacrais

Ações somáticas primárias

Multiações holossomáticas

18.

Bi-inexperiências óbvias

Bi-imaturidades primárias

Bi-maturidades plenas

19.

Disponibilidades mútuas

Paixões reprimidas

Amor romântico puro

20.

Passado-presente ativo

Presente-rotina pré-sexual

Presente-futuro cármico

Dupla. Racionalmente, para a dupla evolutiva, as variáveis 5, 7 e 15 são definitivamente
negativas quanto ao casal íntimo.
Aspectos. A Socin ainda é igual à criança desajustada. Há vários aspectos da condição
do casal incompleto, na estrutura da Socin, exigindo pesquisas em abordagens específicas.
Classificação. A condição do casal incompleto pode ser classificada, na abordagem inicial, em 2 tipos:
1. Unilateral. A condição do casal incompleto unilateral se instala quando há cobiça
e o desejo sexochacral manifestos, ou seja, a condição da hiperexcitabilidade evidente do homem
ou da mulher, pelo outro, chegando até a deitar charme ou se insinuar claramente, como e quando
pode, ante a outra pessoa.
Ruptura. A condição do casal incompleto do tipo 1, unilateral, frequentemente mantém
relação conflituosa terminando com a ruptura e afastamento intencional por parte da conscin não
interessada, não alimentando a reciprocidade interchacral, perseguida pela outra parte, insinuante
e cobiçosa, não raro, claramente intrusiva.
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Exploração. A condição do casal incompleto do tipo unilateral, pode ainda levar à exploração afetiva, em geral temporária, por parte da conscin cobiçada sobre a outra, vulnerável nos
sentimentos ou na condição afetivo-sexual não-resolvida.
Exploradora. A condição do casal incompleto, unilateral, espoliativa, é muito mais comum com a exploração desenvolvida por parte da mulher sobre o homem cobiçoso.
2. Bilateral. A condição do casal incompleto bilateral se instala quando há a cobiça
e o desejo sexochacral manifestos, ou a condição da hiperexcitabilidade evidente do homem e da
mulher, mutuamente, sem, contudo, ocorrer a consumação da relação sexual entre ambos.
Perseguição. A condição do casal incompleto do tipo 2, bilateral, frequentemente pode
chegar à relação temporária de perseguição gato e rato (Tom e Jerry), em geral, devido tão somente às circunstâncias adversas, acabando por se acomodar, com a perda do interesse recíproco,
pois não houve a consumação da relação sexual no devido tempo, ou no período de pique do interesse afetivo ou sexochacral mútuo.
Orgasmos. Na condição do casal incompleto bilateral é comum acontecer orgasmos por
parte do componente mais excitado, alívio afetivo-sexual do tipo masturbação, podendo ocorrer
– em geral com muita dissimulação – em determinadas circunstâncias sociais propícias a tal tipo
de manifestação, por exemplo: danças (lambada e outras).
Desvios. A condição do casal incompleto, no caso bilateral, chega a criar problemas de
desvios na consecução das proéxis dos parceiros pela intrusão de elementos espúrios e indesejáveis no clima de entendimento recíproco, indispensável ao cumprimento efetivo das tarefas
proexológicas em conjunto, planificadas anteriormente no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Duplologia. No universo da Evoluciologia, em certas circunstâncias cosmoéticas favoráveis, o casal incompleto pode vir a formar a dupla evolutiva bem-sucedida. Tudo dependendo das
injunções sociais e profissionais da vida intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o casal incompleto, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
4. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O FLERTE, E NÃO O GALANTEIO, É O PONTO CRÍTICO
DOS PARCEIROS, HOMENS E MULHERES COMPONENTES
DOS CASAIS INCOMPLETOS. A BUSCA DA VERDADE RELATIVA DE PONTA INCOMODA MAIS A QUEM A TEME.
Questionologia. Quantos casais incompletos você compõe na vida social hoje? Você vive cosmoeticamente sincero com todos os parceiros (ou parceiras) integrantes dos casais compostos, em geral, dos quais participa?
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MAL ASSOMBRADA
(ASSEDIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A casa mal assombrada é o ambiente intrafísico com energias gravitantes
e presença de consciexes desequilibradas onde ocorrem fenômenos e parafenômenos insólitos,
necessitando da intervenção de energecista técnico veterano para limpar o holopensene e assistir
às consciências envolvidas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo casa deriva do idioma Latim, casa, “choupana; casebre; cabana;
arribana.” Surgiu no Século XIII. A palavra mal vem do idioma Latim, male, “aquilo que prejudica ou fere; aquilo se opõe ao bem, à virtude, à probidade”. Apareceu no mesmo Século XIII.
O vocábulo assombrada provém do radical sombra, do idioma Latim, umbra, “sombra”. A palavra assombramento surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Casa com fantasmas. 2. Casa assediada. 3. Casa com poltergeist.
Neologia. As duas expressões compostas casa mal assombrada urbana e casa mal assombrada rural são neologismos técnicos da Assediologia.
Antonimologia: 1. Casa bem amparada. 2. Casa desassediada. 3. Casa terapêutica.
Estrangeirismologia: a diversão Haunted Mansion no parque da Disneyworld; as ghost
stories horripilantes; o accident proneness; os raps; o apport; o recurring spontaneous psychokinesis (RSPK); o stress negativo; a persona non grata; o auxilio in periculo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos assédios extrafísicos.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Casa: morada consciencial. Assombração: consciência desequilibrada. Casa desassediada: descontração.
Filosofia: o Assedialismo; o Intrusismo; o Mefistofelismo; o Baratrosferismo; o Tenepessismo; o Ofiexismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assedialidade; o holopensene instável e imprevisível; a pressão holopensênica doentia; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes;
a patopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; as assinaturas pensênicas interdimensionais.
Fatologia: a casa mal assombrada; a casa assustadora; a casa de orates; a casa abandonada; a casa inabitável; a casa agourenta; a casa mortífera; a casa estigmatizada; a casa bagulho;
a casa encalhada; a casa possuída; o ambiente assediado; os acontecimentos nefastos; as perdas;
os acidentes; as enfermidades; os crimes; as mortes; os nervos à flor da pele; a tensão permanente; o medo onipresente; o desequilíbrio contagioso; o descontrole da situação; a rotina alterada; os
desacertos; a possessividade; a briga territorial; os conflitos interconscienciais; o aumento da interprisão grupocármica; os desfechos macabros; o sepultamento das realizações; os fatos inquestionáveis; as histórias verídicas; as notícias midiáticas tardias; a falta do disque 0800-desassédio;
o exorcismo.
Parafatologia: a parainvasão domiciliar; as energias gravitantes desequilibradas; a presença de consciexes doentias; os parafenômenos; o epifen, epicentro fenomenológico; o heterassédio toxicogênico; a possessão maligna; a manifestação da Baratrosfera na intrafisicalidade;
o ambientex patológico; a blindagem dos assediadores; os parafatos negativos; os ataques extrafísicos; os efeitos físicos nosográficos; as assins antipáticas; o vampirismo promovendo os adoecimentos frequentes; o homicídio assediador; as macro-PKs destrutivas; o poltergeísmo projetivo;
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a parainterceptação desassediadora; a força presencial do desassediador; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a neutralização das
ECs negativas; a quebra da cadeia dos acidentes de percurso; o confronto com o assediador-líder;
o encaminhamento das consciexes enfermas; a parassepsia ambiental.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assédio-Baratrosfera; o sinergismo casa mal assombrada–situação mal parada; o sinergismo bagulho energético–conexão baratrosférica; o sinergismo
excesso energético–combustível extrafísico; o sinergismo parafenômeno–fator desencadeante.
Principiologia: o princípio do ―contra fatos não há argumentos‖; os princípios do paradigma consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) necessário ao agente desassediador; a ineficiência dos códigos intrafísicos na regulação dos assédios das casas mal assombradas.
Teoriologia: a teoria da assedialidade; a teoria dos poltergeisters planetários ou cósmicos como explicação para os acontecimentos e as aparições da Ufologia.
Tecnologia: as técnicas avançadas de desassédio; o preparo técnico do assistente; as
paratécnicas de assistência às consciexes enfermas; a paratecnologia inexistente na Terra.
Voluntariologia: o paravoluntariado tarístico.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos enquanto locais de treino da sensibilidade energoparapsíquica e da interação com consciexes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Desassediologistas; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas; o Colégio Invisível dos Projetores Conscientes; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito devastador das casas mal assombradas desamparadas na vida das
conscins moradoras; o efeito halo negativo nos visitantes; os efeitos nefastos nos bichos e em
a Natureza próxima ao local assediado; os efeitos traumáticos das assombrações; os efeitos atemorizadores na vizinhança; os efeitos neutralizantes do assediador pelo assistente competente.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para o assediador entender o mal produzido a si mesmo mediante a interassedialidade; as paraneossinapes da viragem do megassediador.
Ciclologia: o ciclo dos fenômenos estarrecedores; os ciclos de desassédios até reverter
a situação; os ciclos patológicos da assedialidade; os ciclos evolutivos da benignidade.
Enumerologia: os arrepios; os malestares; os sobressaltos; os sustos; os medos; os pesadelos; a opressão.
Binomiologia: o binômio morbidez–poluição pensênica; o binômio energia-veiculação;
o binômio possessão-invasão; o binômio coação-dominação; o binômio competência parapsíquica–desassombro cosmoético.
Interaciologia: a interação medo-assedialidade; a interação emocionalismo–porta-assediador; a interação malignidade-perturbação; a interação susto-enfarte; a interação assedialidade-criminalidade; a interação apego patológico material–desapego doentio evolutivo.
Crescendologia: o crescendo possessividade-possessão; o crescendo acidentes de percurso recorrentes–macro-PK destrutiva; o crescendo sadio estigma ambiental–reurbanização.
Trinomiologia: o trinômio desconhecimento-incompreensão-indignação; o trinômio impressionável-hipnotizável-assediável; o trinômio evocação patológica–descontrole energético–
–efeito físico pavoroso; o trinômio acalmia aparente–perturbação subjacente–evento inesperado.
Polinomiologia: o polinômio falta de lucidez–desorientação–parapsicose–assedialidade; o polinômio casa mal assombrada–fantasma–reatividade–conscin assediada.
Antagonismologia: o antagonismo violência / pacificação; o antagonismo medo / projetabilidade lúcida; o antagonismo vida terrestre / vida extrafísica; o antagonismo moradia de
conscin / moradia de consciex; o antagonismo perturbação holopensênica / fortaleza intraconsciencial.
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Paradoxologia: o paradoxo de a exploração ficcional do assunto não despertar a curiosidade científica; o paradoxo de tamanho estrondo parafenomênico poder ser causado pela conscin ainda na infância ou adolescência; o paradoxo de a força maligna de consciexes anular
a força intrafísica de conscins; o paradoxo de o desconhecimento extrafísico básico derrubar
o conhecimento eletronótico avançado; o paradoxo de as religiões não solucionarem teaticamente as problemáticas mundanas; o paradoxo vastidão planetária–fixação territorial patológica.
Politicologia: a assediocracia; a baratrosferocracia; a perversocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; as paraleis regulamentando os paradireitos.
Filiologia: a neofilia; a energofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a parapsicofobia; a assediofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do pânico; as síndromes alucinatórias; as síndromes infantis do sono.
Maniologia: a sinistromania; a nosomania; a demonomania.
Mitologia: o mito das preces e dos rituais religiosos performáticos pseudoanuladores da
assedialidade; o mito do ―comigo não acontece‖; a realidade dos mitos fantasmagóricos.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a assistencioteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Assediologia; a Parapatologia; a Acidentologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Ectoplasmologia; a Projeciologia; a Parageopoliticologia; a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin epifenomênica; a conscin assediada; a consciex assediadora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; 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 agente
desassediador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente desassediadora.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens barathrus;
o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: casa mal assombrada urbana = a localizada na cidade; casa mal assombrada rural = a situada em área campestre.
Culturologia: a Multiculturologia da Parafenomenologia; a cultura folclórica de fantasmas; a paracultura da Desassediologia.
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Ocorrências. De acordo com a Conscienciologia, eis 13 exemplos típicos do complexo
fenomenológico de casas assombradas com poltergeist, listados na ordem alfabética:
01. Aparições: de fantasmas.
02. Apport: movimento anormal de móveis pesados.
03. Assombramentos: ou as ocorrências em lugares ditos como assombrados.
04. Correntes: de ar.
05. Estalidos: surpreendentes.
06. Litotelergia: voo de pedras.
07. Marcas: riscos, desenhos e escritos em paredes e assoalhos.
08. Odores: diversos.
09. Parapirogenia: combustões parapsíquicas espontâneas.
10. Portas: batidas de portas.
11. Quedas: de pratos, talheres, copos e outros objetos frágeis.
12. Transportes: espetaculares de objetos.
13. Violência: ações violentas.
Categorias. É importante destacar o fato de nem sempre o poltergeist ser malévolo ou
anticosmoético, objetivando destruição e prejuízos. Há ocorrências de poltergeisters benévolas
devido ao perfil imaturo de consciexes brincalhonas. Os casos de casas mal assombradas estão
classificados na Interassediologia.
Ilustração. A referência aos fantasmas tem sido conteúdo de filmes, seriados, desenhos
animados e outras formas de comunição, dentre elas, a Literatura e as Histórias em Quadrinhos.
Eis, listados na ordem alfabética, 7 exemplos selecionados em meio a dezenas de produções artísticas, ilustrando a presença das consciexes junto aos humanos:
1. Família Adams.
2. Gasparzinho.
3. Ghost Busters.
4. Ghost Whisperers.
5. Pluft, o Fantasminha.
6. Pushing Daises.
7. Scooby Doo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casa mal assombrada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
03. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
04. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
05. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
09. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
10. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
11. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Macropsicocinesia destrutiva: Megaparapatologia; Nosográfico.
13. Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
14. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

5437

15. Territorialidade individual: Interdimensiologia; Neutro.

AS CASAS MAL ASSOMBRADAS SÃO REALIDADES AINDA POUCO COMPREENDIDAS PELAS CONSCINS IGNORANTES, DESINTERESSADAS EM ESTUDAR OS PARAFENÔMENOS, AS PARAPERCEPÇÕES, AS MULTIDIMENSÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve contato com alguma casa mal assombrada? Tem interesse em pesquisar o assunto para adquirir abordagem mais técnica e poder ser mais
cauteloso e menos vítima do processo?
Bibliografia Específica:
01. Antunes, Laura; Fantasmas se divertem nos Sinistros Porões dos Prédios Históricos da Cidade; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; S/A; S/N; Seção: Rio; Rio de Janeiro, RJ; 19.05.96; página 24.
02. Carvalho, André Pércia de; As Casas Mal-Assombradas: Poltergeist; pref. Newton Milhomens; 140
p.; 10 caps.; 19 refs.; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1991; páginas 13 a 137.
03. Dalby, Richard; Org.; O Grande Livro de Histórias de Fanstasmas (The Virago Book of Ghost Stories);
trad. Cristina Supertino; 456 p.; 31 caps.; 1 E-mail; 31 microbiografias; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ;
2010; páginas 11 a 446.
04. Jansen, Gary; O Cristão e a Casa Mal-Assombrada (Holly Ghosts); trad. Dense de C. Rocha Delela; 168
p.; 14 caps.; 1 microbiografia; 23 x 16 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 2012; páginas 9 a 166.
05. Meneghetti, Diego; Os Lugares Mais Mal-Assombrados do Brasil; Artigo; Mundo Estranho; Revista;
Mensário; N. 149; 21 ilus.; São Paulo, SP; Fevereiro, 2014; capa e páginas 17 a 27.
06. Mitchell, José; Olívio não teme os “Fantasmas do Piratini”; Reportagem; Jornal do Brasil; Diário; Ano
CVIII; N. 276; Caderno: Política; 2 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 10.01.99; página 3.
07. Neubourg, Cyrille; Fantômes et Maison Hantées; 160 p.; 5 caps.; 51 ilus.; 21 refs.; 19 x 12 cm; br.;
Grasset; Paris; 1957; páginas 5 a 158.
08. Rogo, D. Scott; The Poltergeist Experience; 302 p.; 8 caps.; 8 refs.; ono.; 18 x 10,5 cm; br.; Penguin
Books; New York, NY; 1979; páginas 17 a 284.
09. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 186 a 188.
10. Weisberg, Barbara; Falando com os Mortos: As Irmãs Americanas e o Surgimento do Espiritismo (Talking to the Dead: Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism); pref. Wagner de Assis; trad. Luciana Persice; 400
p.; 19 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 133 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 112 a 118.
11. Williamson, Linda; Fantasmas, Espíritos e Aparições (Ghosts and Earthbound Spirits); trad. Yma Vick;
14 caps.; 212 p.; 10 enus.; 3 exercícios; 24 refs.; 21 x 14 cm; br.; Butterfly; São Paulo, SP; 2007; páginas 9 a 209.
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CASA PRÓ-IDOSO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A casa pró-idoso é a moradia funcional, especializada, destinada ao acolhimento e abrigo de conscins, homens ou mulheres, com idade igual ou superior a 60 anos, doentes
ou saudáveis, portadores de necessidades especiais ou não, solitários ou com familiares viventes,
em fase produtiva ou não, dependentes financeiramente ou não, optantes por deixar a casa familiar por vontade própria ou de outrem, na qual, em geral, residem até a dessoma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo casa vem do idioma Latim, casa, “casa; choupana; cabana; casebre; arribana”. Surgiu no Século XIII. O prefixo pró deriva também do idioma Latim, pro, “diante
de; antes de; a favor de; em prol de”. O vocábulo idade é de origem controversa. A palavra idoso
apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 2. Casa de repouso para idosos. 3. Lar de idoso.
Neologia. As duas expressões compostas casa pró-idoso comum e casa pró-idoso proexogênica são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Residência familiar. 2. Casa tradicional.
Estrangeirismologia: o Hospice; a old people’s home; o residence care; os special
needs; o care-at-home; o eldercare; o housing for elderly people; as home adaptations for the elderly; os senior care products; a nursing-home; as mobility issues da velhice; o checkup médico;
a dificuldade na atualização dos fatos do Zeitgeist; o modus operandi institucional; o Conviviarium; o Administrarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Convivialidade.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Envelhecer
envolve cuidado. Lembremo-nos da velhice. Saibamos ser velhos. Evitemos acidentes caseiros.
Idoso também produz. Ideal: casa segura.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial nosográfica referente ao tema: lugar de velho
é no asilo.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: − Em todos os países, e especialmente nos
países em desenvolvimento, medidas para ajudar as pessoas mais velhas a se manterem saudáveis e ativas são uma necessidade, não um luxo (Organização Mundial da Saúde, OMS, 2005).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; os geropensenes;
a geropensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os interaciopensenes; a interaciopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os tautopensenes;
a tautopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade;
os ectopensenes; a ectopensenidade; o holopensene institucional; o holopensene assistencial.
Fatologia: a casa pró-idoso; a clínica geriátrica; os condomínios e bairros planejados
para a 3ª e 4ª idades; os apart-hoteis; o projeto do condomínio da Associação Internacional de
Longevidade (LONGEVITÁ) na Cognópolis; as instituições filantrópicas; os empreendimentos
privados destinados aos gerontes; os programas do governo de financiamento imobiliário para
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idosos; as normas para funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos (RDC N. 283 / 2005); a decisão da mudança para a instituição; a escolha do novo lar e os custos mensais; o afastamento da família; o descarte dos objetos de valor sentimental na mudança; a adaptação ao novo ambiente e às regras institucionais; os
diferentes níveis de privacidade nos diversos tipos de moradias; a valorização de ambientes distintos: a capela na casa pró-idoso comum e a biblioteca para os longevos intelectuais; a opção pelo conforto isolado dos condomínios de alto padrão em detrimento ao convívio com pessoas de
outras gerações; as amizades sinceras colaborativas e as antipatias e implicâncias entre os moradores; as relações afetivas entre os moradores; a oportunidade dos reencontros grupocámicos; as
mágoas, remorsos e saudades a serem superados antes da dessoma; a chance de vida mais digna
aos abandonados, viciados, desvinculados da família; os anciões desamparados abrigados pela
Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), dando origem aos asilos de velhice e mendicidade;
os institucionalizados através de ordem judicial depois da constatação de maus-tratos, exploração
ou abandono pelos familiares; as instituições interditadas por falta de higiene, descuidos e maus-tratos aos idosos; o rompimento das relações com a família nuclear após a ida para a casa pró-idoso; a restrição dos contatos e interações com diferentes gerações; a saúde debilitada e o convívio diário com deficientes visuais, deficientes auditivos, afásicos, hemiplégicos e demais sequelas
derivadas de acidentes vascular cerebral (AVC), quedas, mal de Parkinson, mal de Alzheimer; as
equipes de enfermagem e de pronto-atendimento; as internações hospitalares; as dessomas de
conviventes; a captação de recursos; as comemorações de datas especiais; as celebrações religiosas; as atividades recreativas ativando a memória e a cognição, melhorando a convivialidade; as
visitas; o ouvinte atento e interessado suavizando as experiências sofridas do passado; a vontade
e interesse na alfabetização; as normas do serviço social buscando a interação e participação do
idoso na família e na Sociedade; a tacon; o bolsão conservantista caracterizado pelo holopensene
antigo, fechado a atualizações; a tares; a oportunidade de se dedicar ao autoconhecimento na
3ª e 4ª idades; a oportunidade da megagescon mesmo em idade avançada; o empreendedorismo
a partir da moradia coletiva; a administração do pé-de-meia bem construído permitindo privacidade e conforto; a convivência com grupos evolutivos e as verpons; as ideias da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desconhecimento das bioenergias; as manifestações da clarividência; o medo das manifestações parapsíquicas;
o parapsiquismo confundido com a senilidade; a projeção do adeus; as exteriorizações de ectoplasmia em benefício dos moradores; o veteranismo dos gerontes tenepessistas residentes na casa
pró-idoso; o amparo extrafísico de função dos voluntários e profissionais da casa pró-idoso; o assistente tenepessista para asilados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos voluntários afins; o sinergismo do holopensene da
casa pró-idoso; o sinergismo da visita confortadora; o sinergismo das ideias inovadoras; o sinergismo consciência–grupo de consciências–ambiente comum; o sinergismo da autopesquisa alavancando a heteropesquisa.
Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da última morada; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de ajudar quem
precisa; os princípios da Ergonomia aplicados na casa pró-idoso; os princípios arquitetônicos
melhorando a qualidade de vida dos gerontes.
Codigologia: o código normativo institucional; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC); o código institucional de Cosmoética; os códigos pessoais de conduta; os códigos de respeito aos mais velhos; o código de convivialidade sadia.
Teoriologia: a teoria e a prática da equipe de enfermagem; a teoria e a prática dos profissionais da nutrição; a teoria e a prática administrativa; a teoria e a prática na gestão de conflitos; a teoria e a prática na captação e gerenciamento de recursos necessários ao funcionamen-
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to institucional; a teoria e a prática assistencial; a teoria e prática gesconológica do idoso intermissivista.
Tecnologia: a pesquisa técnica proporcionando segurança à casa pró-idoso; a técnica de
uso de cores contrastantes amenizando os efeitos das deficiências visuais; a técnica de inversão
de papéis entre paciente e cuidador; a técnica da acupuntura; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas energéticas assistenciais; a técnica do arco voltaico craniochacral auxiliando no equilíbrio mental e emocional dos gerontes; a técnica da recéxis; a técnica da recin; a técnica da tenepes; a técnica da dupla evolutiva (DE) perdurando até a 4ª idade.
Voluntariologia: a ação e o compromisso do voluntário; a disponibilização de tempo
para o voluntariado interassistencial; o vínculo entre moradores e voluntários revelando amizades raríssimas; o voluntariado na captação de recursos; o voluntariado infantil alegrando o ambiente dos idosos; o paravoluntariado interassistencial ininterrupto.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico de retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Longevologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: os efeitos do holopensene religioso; os efeitos do holopensene patológico;
os efeitos do holopensene recexológico; os efeitos do holopensene do desperto; os efeitos do holopensene do completista; os efeitos positivos do holopensene dos despertos veteranos futuros
moradores de condomínios para idosos.
Neossinapsologia: a mesmice diária impedindo a aquisição de neossinapses; a fixação
no passado atrapalhando a criação de neossinapses; o desenvolvimento de neossinapses por meio
de atividades recreativas; as conquistas de neossinapses derivadas dos cuidados com os veículos
de manifestação; as neossinapses derivadas da imersão mentalsomática e gesconológica.
Ciclologia: o entendimento do ciclo ressoma–vigor físico–adoecimento–dessoma; o ciclo internações hospitalares–retorno à casa pró-idoso; o ciclo da degenerescência somática;
o ciclo das estações do ano afetando a saúde do geronte; o ciclo das posições da coluna vertebral
durante a vida humana engatinhar–andar ereto–curvar.
Enumerologia: o convívio familiar; o convívio escolar; o convívio juvenil; o convívio
acadêmico; o convívio laboral; o convívio conjugal; o convívio sênior. A casa paterna; a casa estudantil; a casa conjugal; a casa alugada; a casa própria; a casa de veraneio; a casa pré-dessomática. O cuidado recebido da mãe; o cuidado da babá ou professora; o cuidado aos irmãos menores; o cuidado dispensado aos filhos; o cuidado com os pais idosos; o autocuidado na velhice;
o heterocuidado na velhice.
Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio envelhecimento-segurança; as consequências óbvias do binômio piso escorregadio–quedas; o binômio educação-voluntariado;
a reflexão sobre o binômio aportes recebidos–trabalho voluntário; o binômio grandes ideias–soluções simples facilitando o cotidiano na casa pró-idoso; a adequação do binômio luminosidade–
–ventilação favorecendo o aconchego; a reverberação do binômio casa-jardim no refazimento
bioenergético; o binômio área de convivência–área de privacidade da casa pró-idoso.
Interaciologia: a interação sadia moradores–equipe multidisciplinar; a interação holopensene individual–holopensene grupal; a interação cuidar–ser cuidado; a interação casa pró-idoso proexogênica–Tenepessarium.
Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; a ampliação da assistência a partir do
crescendo tacon-tares; o crescendo residência comum–residência projeciológica–residência tenepessística–casa pró-idoso tenepessística proexogênica.
Trinomiologia: o trinômio amparo-segurança-aconchego; o trinômio bem-estar–tranquilidade–saúde; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio casa paterna–
–casa conjugal–casa pró-idoso.
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Polinomiologia: a casa projetada para ser confortável no polinômio primavera-verão-outono-inverno; o polinômio ver-ouvir-cuidar-aceitar; o polinômio higiene-conforto-lazer-respeito; o polinômio pré-escola–ensino formal–profissionalizante–Universidade aberta à 3ª idade.
Antagonismologia: o antagonismo senescência / senilidade; o antagonismo megagescon / ociosidade intelectual; o antagonismo simplicidade produtiva / luxo incapacitante; o antagonismo tacon religiosa / tares evolutiva; o antagonismo dormitório coletivo / alcova blindada;
o antagonismo filantropia / pilantropia.
Paradoxologia: o paradoxo de o idoso letrado ser acometido por demência e o iletrado
manter a memória preservada; o paradoxo do soma saudável com mentalsoma decrépito; o paradoxo do mentalsoma saudável em soma decrépito; o paradoxo de lembrar o antigo e esquecer
o recente; o paradoxo de infantilizar o idoso mesmo reconhecendo a lucidez e capacidade dele.
Politicologia: as políticas públicas de saúde; a lucidocracia; a proexocracia; a recexocracia; a assistenciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: o estatuto do idoso (Lei N. 10.741 / 2003); as leis da previdência social; as
leis e normas para funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições
destinadas ao atendimento de idosos (RDC 283 / 2005); a lei da vida biológica; a lei da interassistencialidade; a lei de causa e efeito; as leis e normas técnicas da engenharia.
Filiologia: a conviviofilia; a mariofilia; a bibliofilia; a cognofilia; a conscienciofilia;
a gesconofilia; a ofiexofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a pecatofobia; o incentivo à superação da bibliofobia; a tanatofobia; a dementofobia; a parapsicofobia; a dessomatofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da mediocrização grupal; a síndrome do ostracismo; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a religiomania; a zoomania; a bibliomania.
Mitologia: o mito de todo idoso ser senil; o mito do idoso improdutivo.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a assistencioteca; a biblioteca; a gerontoteca;
a arquitetoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia; a Arquitetura; a Psicologia; a Geriatria; a Gerontologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; o Direito; o Paradireito.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os familiares.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o morador idoso; o visitante; o assistente; o enfermeiro; o coordenador; o diretor da entidade; o administrador do condomínio; o vizinho; o colaborador; o amparador extrafísico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a 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 moradora idosa; a visitante; a assistente;
a enfermeira; a coordenadora; a diretora da entidade; a administradora do condomínio; a vizinha;
a colaboradora; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens assistens; o Homo
sapiens credulus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens despraeparatus; o Homo sapiens
dogmaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: casa pró-idoso comum = o lar de longa permanência para idosos com recursos para a subsistência, possibilitando o prolongamento existencial; casa pró-idoso proexogênica = o lar de longa permanência para idosos funcionando como laboratório pesquisístico evolutivo possibilitando a consecução da proéxis.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casa pró-idoso, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
04. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
05. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
06. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
09. Desafio da longevidade ativa: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
11. Exuberância na terceira idade: Temperamentologia; Neutro.
12. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Velhice assumida: Autodiscernimentologia; Homeostático.

A CASA PRÓ-IDOSO PROEXOGÊNICA É OPÇÃO PARA
INTERMISSIVISTAS GERONTES LÚCIDOS INTERESSADOS
NA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO FINAL DA EXISTÊNCIA
INTRAFÍSICA EM PROL DA TARES MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se disponibilizou a doar tempo, atenção
e energias aos moradores de alguma casa pró-idoso? Já escolheu qual tipo de casa deseja habitar
na condição de geronte?
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CASA SEGURA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A casa segura é a residência otimizada, atendendo a todos os critérios mínimos de segurança física à saúde, ao bem-estar e a manutenção da pacificação íntima, acolhendo
e protegendo os moradores independentemente da idade somática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo casa vem do idioma Latim, casa, “cabana; casebre”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo segura deriva também do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente 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”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Lar seguro. 2. Lar profilático. 3. Base intrafísica salvaguardada.
4. Base intrafísica segura. 5. Habitáculo seguro. 6. Residência resguardada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo casa: casa-alugada; casa-forte; casa-grande; casal; casale; casaleira; casaleiro; casalejo; casa-mestra;
casão; casarão; casaréu; casaria; casario; casebre; caseira; caseira; casinhola; casinholo; casinhota; casinhoto; casita; casucha; maxicasa; megacasa; minicasa.
Antonimologia: 1. Lar com proteção armada. 2. Moradia disfuncional. 3. Habitação
entrópica. 4. Edificação armadilhada. 5. Casa com decoração assediadora. 6. Apartamento perigoso. 7. Habitáculo de bagulhos.
Estrangeirismologia: a transição da condição de home sweet home para a de home safe
home; as ações para vivenciar o safe sleep, ou mesmo a safe life; o safety and security; a base
intrafísica idealizada sendo shelter ou bunker desarmada; a reflexão antes da ação look before you
leap; a placa de aviso danger; o codex alimentarius; o accident proneness evitado através da autorganização e blindagem energética da casa; o combate aos hazards in the home.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paraprofilaxiologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Toda prevenção
importa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autovigilância; o holopensene pessoal da autorganização; os estultopensenes; a estultopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os
ignoropensenes; a ignoropensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; a fôrma holopensênica autengessante; os nosopensenes esterilizantes; a nosopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade;
os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização profilática; o holopensene pessoal da saúde física; o holopensene da pessoa negligente; a pressão holopensênica das Sociexes Baratrosféricas; a autopensenidade direcionada à obtenção da maior eficiência na preservação da qualidade pessoal e da vida humana.
Fatologia: a casa segura; a iluminação adequada; as grades de proteção; o controle biológico de pragas; as telas de proteção antinsetos; a substituição das escadas por rampas; a norma
regulamentadora (NR9) do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA); a incuriosidade pesquisística; o exame superficial dos fatos; a ilusão da regularidade; os hábitos nocivos à saúde; as aparências enganosas; a falha da atenção pessoal; o estigma ambiental; o antiestigma ambiental; o erro primário da abordagem superficial aos fatos; a falsa economia quanto ao uso de produtos, equipamentos em geral e eletroeletrônicos baratos e muitas vezes mortíferos; os aparelhos
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eletroeletrônicos danificados; a alergia aos produtos de limpeza, aos detergentes, aos perfumes,
aos amaciantes de roupa, ao sabão em pó, os inseticidas, os herbicidas; a limpeza a vapor; o modismo anti-higiênico de armazenar os sapatos no guarda-roupas; os guarda-roupas sendo estoque
somente de roupas limpas; o consumo do oxigênio através das chamas do aquecedor a gás, ou
o carvão da lenha aparentemente apagado; os imãs de geladeiras, fáceis de serem engolidos por
crianças; as gavetas pesadas e os televisores ao alcance das crianças; a esteira elétrica perto de janelas abertas favoráveis a quedas fatais; a casa tóxica do fumante; o autodesrespeito; os danos somáticos irreversíveis; os acidentes domésticos; a redução do tempo de vida útil; a dessoma precoce; a limpeza dos animais domésticos; a residência adequada para animais domesticáveis; o elevador na edificação; a limpeza do ar condicionado; o filtro de água trocado de acordo com o fabricante; a certificação de qualidade dos utensílios domésticos; a supervisão do banho seguro das
crianças e idosos; o uso proibido de aparelhos energizados, mesmo pequenos, durante banhos, ou
perto de água; o adequado armazenamento e manuseio de objetos perfurocortantes; a autodisciplina no cuidado do uso e movimentação dos talheres; a decoração não combustível; o extintor de
incêndio; o correto armazenamento do lixo; a eliminação da lixeira na pia da cozinha; a lavalouça periodicamente limpa; a desinfecção diária do vaso sanitário, mantendo a tampa abaixada
inclusive na descarga; o hábito de trocar a roupa usada na rua pela muda limpa; o álcool em gel;
o ato de lavar as roupas após visita ao hospital; a porta do banheiro fechada, isolando as outras
áreas da casa; a opção para fazer acontecer o melhor para todos; as medidas de segurança.
Parafatologia: a autovivência do domínio do estado vibracional (EV) profilático; a inspiração extrafísica amparadora; o acidente parapsíquico; o bagulho energético; o poltergeist; os
raps; a integração das causalidades às paracausalidades; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal desenvolvida em parceria dos amparadores extrafísicos; a projeção vexaminosa; a projeção consciente (PC) assistida; a PC assistencial; a limpeza energética dos ambientes; a prontidão
parapsíquica; o Curso Intermissivo (CI); a lucidez para superar a longevidade das últimas retrovidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico de erros sutis produtores de estigmas; o sinergismo ação–reação; o sinergismo inação–efeito; o sinergismo sadio prevenção-segurança; as
sinergias do equilíbrio; o sinergismo detalhismo-saúde; o sinergismo organização doméstica–
–proteção da saúde; o sinergismo arquitetura funcional–bem-estar; o sinergismo tenepes–antiestigma ambiental; o sinergismo ambiente sadio–soma sadio.
Principiologia: o princípio de prever as dificuldades alheias; o princípio da minitares;
o princípio de tudo poder ser melhorado; o princípio de haver técnica para tudo; a vivência do
princípio da descrença (PD); o princípio ―se não presta, não presta mesmo‖; o princípio da funcionalidade; o princípio da prevenção.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos cuidados dos usuários
da casa; o código grupal de Cosmoética (CGC) assistindo os outros através do labcon doméstico;
o Código de Defesa do Consumidor (CDC); os códigos de Ética; o código de convivialidade;
o código pessoal de parassegurança; o Código Penal; o código ambiental; o código alimentar;
o código de higiene e segurança.
Teoriologia: a teoria e a prática do conhecimento adquirido; as teorias da organização
pessoal; as teorias ergonômicas; a teoria da Microbiologia; a teoria da prevenção de acidentes;
a teoria do paradever na manutenção da saúde consciencial; a teoria do exemplarismo.
Tecnologia: a técnica de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs), nas tarefas domésticas; a técnica de se utilizar água oxigenada, bicarbonato de sódio, limão e outros
elementos menos prejudiciais à saúde na limpeza doméstica; a técnica de ler os rótulos das embalagens dos produtos adquiridos, examinando a melhor forma de manuseio, conservação e datas
de validade; a técnica de não reutilizar embalagens de produtos químicos; a técnica da utilização
de chuveiro com resistência blindada; a técnica da utilização de batente de segurança para jane-
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las; a técnica da utilização de sinalética luminescente em rotas de fuga, elementos de combate
a incêndio, locais de perigo e painéis energizados; a técnica do quarto blindado.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o voluntário cético-otimista-cosmoético (COC); a disponibilização de tempo para o voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Longevologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível
da Paraprofilaxiologia.
Efeitologia: o efeito da casa segura ajudando na proéxis de usuários; os efeitos do holopensene assistencial; os efeitos do holopensene do tenepessista; os efeitos do holopensene do
desperto; os efeitos das energias gravitantes; os efeitos do holopensene pesquisístico e prevencionista; os efeitos patológicos do holopensene belicista; os efeitos positivos do holopensene pacifista; os efeitos do holopensene da casa em visitantes.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexão; as neossinapses da autossegurança funcional; as neossinapses da heterossegurança funcional.
Ciclologia: o ciclo vital; o ciclo de maturação somática; o ciclo da saúde; o entendimento do ciclo ressoma–vigor físico–definhamento–dessoma; o ciclo da degeneração somática;
o ciclo regular das manutenções; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a casa organizada; a casa blindada fisicamente; a casa com circuitos de
vigilância; a casa com alarmes de segurança; a casa planejada; a casa blindada energeticamente;
a casa saudável.
Binomiologia: o binômio desorganização-doença; o binômio varanda aberta–criança
pequena; o binômio entropia-acidente; o binômio bagulho energético–assédio; o binômio procedimentos-prevenção; o binômio cantos vivos–hematomas; o binômio equipamento danificado–
–choque; o binômio arranjo físico–atitudes seguras; o binômio higidez holopensênica–conexão
da equipex.
Interaciologia: a interação produtos de limpeza–alergias; a interação plantas dentro de
casa–doenças; a interação segurança–brinquedos; a interação manutenção-acidente; a interação
fluxo de trabalho doméstico–perturbação da saúde; a interação patologia-desorganização.
Crescendologia: o crescendo casa de alto risco–casa de baixo risco; o crescendo muitos incidentes–nenhum incidente; o crescendo casa entrópica–casa higienizada–casa blindada;
o crescendo casa doente–casa saudável.
Trinomiologia: o trinômio base intrafísica–corpo humano–saúde consciencial; o trinômio criança-brinquedoteca-segurança; o trinômio ancião–mobilidade domiciliar–saúde; o trinômio faca–movimentos bruscos–acidentes.
Polinomiologia: o polinômio casa segura–moradores saudáveis–minitares aos visitantes–ninho de assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo segurança / insegurança; o antagonismo residente
autolúcido–residente consréu; o antagonismo morador evoluciente / visitante evoluciente.
Paradoxologia: o paradoxo de a casa confortável também poder matar; o paradoxo de
o produto de limpeza ser venenoso; o paradoxo da sujeira devido ao excesso de detergente; o paradoxo de o banheiro (lugar de máximo cuidado direto ao soma, a higiene) ser o lugar campeão
nas estatísticas de acidentes domésticos, inclusive dessomas (máxima agressão ao soma).
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a política do mediatismo, sem atenção
ao longo prazo e à valorização do ciclo vital; as políticas negligentes e genuflexas ao capital, não
ajudando a prolongar a vida.
Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei da qualidade e segurança alimentar; a lei de prevenção e combate ao incêndio; a lei de gestão ambiental de resíduos sólidos
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urbanos; as leis de proteção ambiental; a lei de causa e efeito; a lei das embalagens; a lei dos rótulos; a lei do menor esforço levando a consequências desastrosas.
Sindromologia: as síndromes decorrentes da falta de higiene; a síndrome da desorganização.
Maniologia: a riscomania; a evitação da mania autocorruptiva de não aplicar o já sabido;
a mania da quebra do protocolo de segurança; a mania de fazer as coisas de maneira rápida e estabanada, arriscando a saúde e segurança de todos; a evitação da mania da pusilanimidade, enfrentando as mudanças necessárias à autocosmoeticidade; as manias associadas ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).
Mitologia: os mitos de todos os utensílios domésticos, os eletroeletrônicos, as obras de
arte, as novidades disponíveis no mercado serem benéficas à saúde; o mito de o produto mais caro ser o melhor; o mito de ser bobagem valorizar determinado problema banalizado coletivamente; o mito da perfeição.
Holotecologia: a acidentoteca; a gerontoteca; a brinquedoteca; a experimentoteca;
a problematicoteca; a nosoteca; a pensenoteca; a somatoteca; a prioroteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Parapatologia; a Acidentologia; a Rotinologia; a Somatologia; a Gastrossomatologia; a Grupocarmologia; a Efeitologia; a Conviviologia;
a Organizaciologia; a Acertologia; a Assediologia; a Antiproexologia; a Paraetologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o pré-serenão; o ser desperto; a conscin eletronótica; o ser interassistencial;
a conscin longeva; a conscin pacífica lúcida.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o estudante; o professor; o pesquisador; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a estudante; a professora; a pesquisadora; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens
systematicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens cohabitator; o Homo sapiens determinator;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: casa segura básica = aquela adaptada e mantida hígida, respeitando padrões de segurança quanto à saúde, bem-estar dos usuários, favorável à mobilidade e operabilida-
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de de qualquer pessoa; casa segura avançada = aquela planejada e construída considerando os padrões de segurança quanto à saúde, bem-estar dos usuários, favorável à mobilidade, operabilidade
de qualquer pessoa e a blindagem energética continuada.
Culturologia: a cultura da Ergonomia; a cultura de fazer as coisas no ritmo certo, evitando a correria; a cultura de pensar no outro e não só em si, valorizando a homeostase grupal;
a cultura de manter ambiente acolhedor a todos os moradores e visitantes, independente de idades; a cultura da Cosmoética; a cultura da preservação ambiental; a cultura da higiene e para-higiene; a cultura da autorganização.
Medidas. Eis, sob a ótica da Paraprofilaxiologia, 13 medidas básicas, relacionadas na
ordem alfabética, adotadas nas moradias seguras:
01. Alarmes: a utilização de alarmes de incêndio e ações contra ao patrimônio, pessoas,
animais e plantas.
02. Arredondamento: a escolha de móveis e objetos decorativos arredondados, sem
pontas.
03. Atualização: o uso de informação atualizada, fruto da leitura e entendimento dos
pormenores sobre todos os itens existentes em casa, mantendo a curiosidade alerta e teática.
04. Autoconscientização multidimensional (AM): a aplicação de técnicas e a busca
contínua quanto ao domínio e evolução do autoparapsiquismo lúcido.
05. Barreiras: o uso de barreiras prevenindo queda a exemplo de janelas, piscinas, barreiras de proteção propriamente ditas.
06. Blindagem: a opção por ambientes blindados fisicamente na residência; a prática
pelos usuários de blindagem energética dos ambientes e de pessoas se necessário.
07. Desarmamento: a ausência de armamentos e apologia de armas, sejam simples
brinquedos, a exemplo de espadas e pistolas.
08. Energia limpa: o uso de cooktops e fornos elétricos.
09. Estudo: o emprego de equipamentos eletroeletrônicos apenas após leitura do manual de instruções.
10. Fixação: a opção pelos móveis fixados em paredes evitando tombos durante sismos.
11. Iluminação: a utilização de LEDs na iluminação, abolindo lâmpadas fluorescentes.
12. Mobilidade: a priorização dos requisitos dos portadores de necessidades especiais.
13. Recheio: o emprego de métodos preventivos de combate a incêndio e acidentes;
o detalhismo da escolha do recheio decorativo doméstico.
Caracterologia. Segundo a Prevenciologia, eis, por exemplo, 11 categorias de questionamentos autorreflexivos acerca dos tipos de posturas otimizadoras aplicáveis nas casas tornandoas seguras:
01. Segurança alimentar. Descarta rotineiramente os alimentos vencidos da geladeira
ou freezer, além de armazená-los em locais separados dos produtos químicos?
02. Segurança ambiental. Tem atenção à fumaça dentro e fora de casa? Utiliza aspirador de pó com filtro de água e possui a moradia longe da indústria e rodovias?
03. Segurança biológica. Evita ter plantas venenosas, nocivas às crianças e animais?
Possui o hábito de espirrar e tossir no próprio braço? Faz o combate ao mofo? Utiliza aquecedor
no banheiro quando muito úmido? Evita sentar-se na cama com roupas sujas? Faz a troca semanal
da bucha de lavar louça e da escova de dentes mensalmente? Pratica o hábito saudável de tirar os
sapatos ao entrar na residência? Tem o hábito de lavar as mãos ao chegar em casa?
04. Segurança consciencioterápica. Promove os autodiagnósticos de patopensenes, fazendo mudanças planejadas e escolhe o caminho da assistencialidade a todos ao redor?
05. Segurança da construção. Verifica a existência de rachaduras, trincas nas estruturas e paredes? Faz a identificação de cupim em madeiras em geral e especificamente no telhado?
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06. Segurança elétrica. Faz o isolamento das áreas úmidas ou molhadas da eletricidade? Inibe o acesso às tomadas com protetores? Faz o uso de fiação adequada dimensionada à demanda? Utiliza o fio terra operante em todas as tomadas?
07. Segurança energética. Promove o equilíbrio energético do ambiente mantendo
a auto-higidez holopensênica? Faz os EVs profiláticos? Já prática a tenepes se possível?
08. Segurança financeira. Faz a utilização de seguros patrimoniais?
09. Segurança física. Busca a compra de móveis tendo as quinas arredondadas, fazendo
proteção das quinas existentes? Utiliza os diferentes tipos de luvas em consonância aos trabalhos
a serem realizados? Compra brinquedos adequados à idade da criança? Aplica as barras de apoio
em banheiros? Busca ter a passagem livre através dos cômodos? Utiliza os fechos de segurança
para armários e gavetas? Aplica o protetor de dedos para as portas e as travas de movimento?
Utiliza o corrimão em escadas e rampas? Faz a utilização de fitas antiderrapantes além de fitas luminescentes em pontos críticos do piso? Emprega o piso e os tapetes antiescorregamento?
10. Segurança medicamental. Faz descarte de remédios vencidos periodicamente? Coloca os remédios bloqueados da acessibilidade a crianças?
11. Segurança química. Evita a combustão dentro de ambientes fechados sem ventilação e utiliza o detector de CO2 quando se faz necessária a queima? Evita ao máximo a utilização
de combustíveis fósseis? Faz uso do detector de gás prevenindo vazamentos?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casa segura, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
02. Autogestão paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
03. Blindagem energética de ambientes: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Casa arrumada: Organizaciologia; Homeostático.
05. Casa pró-idoso: Conviviologia; Neutro.
06. Detalhe decisivo: Cosmossintesologia; Neutro.
07. Efeito: Efeitologia; Neutro.
08. Efeito antissomático do Wi-Fi: Profilaxiologia; Nosográfico.
09. Espaço protetor: Holossomatologia; Homeostático.
10. Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
11. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
13. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
14. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
15. Taxologia da segurança: Experimentologia; Neutro.

MANTER A SEGURANÇA DOMÉSTICA É PARADEVER
DO INTERMISSIVISTA EM PROL DO COMPLÉXIS. A CASA
SEGURA NÃO É APENAS O LOCAL PROTEGIDO, MAS
AMBIENTE FRUTO DA TEÁTICA E COSMOVISÃO ATILADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já tornou a própria casa máquina a favor da evolução? Quais providências vem tomando para otimizar o autodesempenho?
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CASTA
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A casta é a camada social encerrada no âmbito do sistema de estratificação
social, rígido, tradicional e hierarquizado, de caráter hereditário, cujos membros pertencem
à mesma etnia, profissão e / ou religião.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo casta é de origem controversa. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Grupo hereditariamente especializado. 2. Estrato social inflexível.
3. Classe social por sucessão. 4. Linhagem ocupacional. 5. Categoria social estratificada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo casta: casteada; casteado; castear; castiça; castiçada; castiçado; castiçar; casticidade; casticismo; casticista; castiço; castismo; castista; castístico; subcasta; intercasta.
Neologia. As duas expressões compostas casta assumida e casta velada são neologismos
técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Grupo não-especializado. 2. Estrato social flexível. 3. Classe social
inexistente.
Estrangeirismologia: o movimento cast out caste; o ostracismo forçado dos dalits; os
dalit crorepatis; o termo paternalista harijan; a força do status quo; os panchayats; o ranking na
pirâmide casteísta; a social affiliation; as Other Backward Classes (OBC).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Conviviologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular exemplificando o tema: – Estamento:
casta diluída.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais relativas ao tema: – Filho de peixe, peixinho é. De pai para filho.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do antiuniversalismo; o holopensene grupal da segregação; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; os
monopensenes; a monopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a assimetria entre os
holopensenes pessoais; a carência dos recinopensenes; a carência da recinopensenidade; a demanda pelos evoluciopensenes; a demanda pela evoluciopensenidade.
Fatologia: a casta; as subcastas; a camada gregária; a série de gerações; a linha de parentescos; a desigualdade herdada; a posição grupal na comunidade; a transmissão da própria condição social aos descendentes; a conscin pertencendo ao mesmo nível social dos pais; a identificação da casta pelo nome; o casamento endogâmico; a manutenção da coação pelas famílias; as diferenciações definidas pela população nos grotões rurais; a obediência às “regras fora da lei”;
o fenômeno da estratificação social; o tipo ideal de desigualdade; a psique coletiva enfatizando
a lealdade dentro dos subgrupos e a opressão por hierarquia; o carma enquanto desculpa para maltratar e humilhar outrem; a sujeição aos costumes; a resistência à inserção de elementos externos;
a desuniformidade de autoridade; a influência reduzida do Estado; o levantamento censitário;
a impossibilidade da ordenação hierárquica das castas em geral; a dificuldade em estabelecer
a posição de cada casta em relação às demais; o antagonismo velado entre castas na área urbana
indiana; o antagonismo franco entre castas na área rural indiana; as regiões linguísticas representando cerca de 200 grupos-castas; os tribunais próprios de cada casta; as punições diferentes para
as diferentes castas; o boicote dos dalits ao trabalho nos projetos sociais do governo indiano contra a miséria; os alvos da ira daqueles acostumados a serem servidos; a organização das “castas
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baixas” e a pressão política positiva das ONGs; a prestação de serviços e fabricação de produtos
específicas de cada casta; a cooperação das mulheres nos empreendimentos econômicos, geralmente considerada exclusiva das castas inferiores; a omissão do sobrenome pelos empresários
bem-sucedidos para não perder a clientela; o fortalecimento econômico rompendo as amarras do
sistema de castas; a coexistência entre castas e outros tipos de extratificação social; a atualização
dos costumes; a atitude social de mudança; a comunidade reciclante se recusando a praticar atividade degradante; o fato positivo de não querer esperar até a próxima vida para abolir o sistema de
castas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consciexes antagônicas à miscigenação; a hipótese de haver reivindicação de grupos extrafísicos pela ressoma
do algoz em casta inferior; a hipótese da existência do paraprotesto diante da permissão da livre
escolha pela ocupação financeira intrafísica; o apaziguamento dos ânimos pelos amparadores extrafísicos; a equipe extrafísica reurbanizadora dos bolsões casteístas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Hinduísmo-Casteísmo.
Principiologia: o princípio da hereditariedade; o princípio do determinismo ideológico;
a assunção do princípio do posicionamento pessoal (PPP) superando a lavagem cerebral coletiva;
o princípio da inseparabilidade grupocármica; a desconsideração do princípio diretor da consciência; a ausência do princípio da descrença (PD); a falta do respeito ao princípio da alteridade;
a urgência pelo princípio da liberdade de escolha.
Codigologia: o código de conduta comunitário; a transgressão benéfica dos códigos de
comportamentos tradicionalistas.
Teoriologia: a teoria indiana das castas; a teoria dos grupos sociais.
Tecnologia: a Tecnologia criando novas castas e fazendo desaparecer as antigas; a técnica da evitação da apriorismose; a técnica do omniquestionamento; a técnica de viver evolutivamente na Socin Patológica.
Voluntariologia: o voluntariado indo de encontro à imposição externa da ocupação pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico de Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o agravamento do preconceito intercastas enquanto efeito da presença do
antigo Império Britânico na Índia (1858–1947); o efeito da casta no comportamento individual;
o efeito da parca mobilidade grupal na raríssima mobilidade individual; o infanticídio feminino
enquanto efeito deletério da desvalorização das mulheres pela dificuldade de casarem com
homens de castas mais altas; as parcelas desiguais de direitos e deveres enquanto efeito da
afirmação da dominação; o efeito do pensamento religioso nas posições e privilégios; o efeito
positivo da necessidade de novos serviços na elevação do grupo na hierarquia social; os efeitos
da industrialização na inovação de empregos, consequente mudança de casta e novas opções para todos.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses pró-renovação; a influência dos direitos
humanos na criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo de vida automático samsara; a manutenção do ciclo patológico algoz-vítima; o ciclo ressoma-dessoma na mesma casta; o ciclo vicioso de estagnação evolutiva
grupal; o ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação.
Enumerologia: a ilegitimidade; a impermeabilidade; a inacessibilidade; a inquestionabilidade; a intocabilidade; a invisibilidade; a irracionalidade. A categoria; a classe; a divisão; a es-
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tirpe; a posição; a situação; o estado. A desconsideração; o desconhecimento; a desvantagem;
o desprestígio; o desprezo; o abuso; a desonra.
Binomiologia: o binômio casta-genética; o binômio casta-cor; o binômio separação-impureza; o binômio status-vegetarianismo; o binômio profissão dita inferior–casta inferior; o binômio participação hereditária–participação atribuída; o binômio sanção social–distribuição
desigual; a semelhança entre o binômio clero católico–monarquia e o binômio brâmanes-xátrias;
a precisão do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação indivíduo-grupo; a diferenciação da interação das pessoas
intercastas; a interação patológica tabu-dogma.
Crescendologia: o crescendo sistema de castas–sistema de estamentos–sistema de classes abertas; o crescendo do pronome de tratamento mestre-irmão.
Trinomiologia: o trinômio poder-propriedade-valorização; o trinômio casta–subcasta–
–sem casta; o trinômio alimentar cozido-frito-água; o trinômio mistura de sangue–mudança de
ofício–conquista de posições; o trinômio estereótipo-atração-repulsão; o trinômio apriorismose-preconceito-engessamento; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio segregação-integração-inclusão.
Polinomiologia: o polinômio sacerdote-guerreiro-político-latifundiário; a restrição do
polinômio interrelação-associação-convívio-banquete; o polinômio desrepressão-respeito-dignidade-civilidade.
Antagonismologia: o antagonismo sistema de castas / kibutz; o antagonismo pureza
/ poluição; o antagonismo inferioridade / superioridade; o antagonismo camada dominante / base da pirâmide; o antagonismo extratificação interprofissional / extratificação intraprofissional;
o antagonismo papel atribuído / papel assumido; o antagonismo mobilidade social / imobilidade
social; o antagonismo herança ocupacional / oportunidade igualitária; o antagonismo resignação / insubmissão; o antagonismo opressão social / atividade política; o antagonismo heterodeterminismo / bússola consciencial.
Politicologia: o sistema político de castas; a vulgocracia.
Legislogia: as leis contidas na Constituição da República da Índia, promulgada a 26 de
novembro de 1949, proibindo a discriminação por fatores inerentes ao sistema de castas, esboçada
pelo jurista, filósofo, antropólogo, historiador e economista Bhimrao Ramji Ambedkar (1891–
–1956).
Filiologia: a familiofilia; a gregariofilia; a mitofilia; a teofilia.
Fobiologia: a androfobia; a antropofobia; a cenotofobia; a esciofobia; a ginofobia; a hafefobia; a misofobia; a neofobia; a recexofobia; a recinofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania de atravessar a rua diante do lixeiro; a mania de virar o olhar diante
do faxineiro; a apriorismomania.
Mitologia: o mito do carma-castigo; o mito do retorno à forma animal; o mito das sociedades puramente igualitárias; o mito da pseudopureza das ocupações interassistenciais.
Holotecologia: a antropoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a culturoteca; a evolucioteca; a idiotismoteca; a politicoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Antropologia; a Genealogia; a Grupocarmologia;
a Intrafisicologia; a Mesologia; a Parassociologia; a Subcerebrologia; a Paradireitologia; a Descrenciologia; a Geopoliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin endogâmica.
Masculinologia: o apriorista; o encoleirado; o contraditório; o excluído; o fanático religioso; o herdeiro genético; o preconceituoso; o subordinado.
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Femininologia: a apriorista; a encoleirada; a contraditória; a excluída; a fanática religiosa; a herdeira genética; a preconceituosa; a subordinada.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens coercitor; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens evolutiens;
o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens sociologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: casta assumida = a condição grupal admitida pelo indivíduo por ser aceito dentro da hierarquia social; casta velada = a condição grupal ocultada pelo indivíduo por ser
depreciado e excluído da hierarquia social.
Culturologia: a cultura da discriminação; a cultura da segregação; os idiotismos culturais; o carecimento da cultura universalista.
Canga. O sistema de castas é a espinha dorsal da religião Hindu, sendo conveniente
e visto como não discriminatório pelas camadas superiores. É incentivador do senso de separação
entre as castas inferiores incapazes de unirem-se devido às superstições arraigadas.
Aleatoriedade. A atribuição de tarefas conforme o grupo é vista como injusta pelas castas baixas devido à coação sofrida por elas. Em decorrência da própria revolta diante desse fato
e pela necessidade de afirmarem superioridade, esses extratos inferiores inventam regras ainda
mais ilógicas para os párias, ou seja, os excluídos.
Classificação. Eis, na ordem alfabética, 7 Sociedades Humanas e respectivas divisões
sociais calcadas, ou não, na ocupação profissional:
1. África do Sul: negros; “de cor”; indianos; brancos.
2. América Hispânica: negros; índios; mulatos; mestiços; coloniais; peninsulares.
3. Antigo Egito: escravos; camponeses; artesãos; comerciantes; escribas; altos funcionários do Estado; sacerdotes; faraó.
4. Atenas: escravos; metecos; cidadãos.
5. Esparta: hilotas; periecos; esparciatas.
6. Europa Medieval: escravos; camponeses; soldados; cavaleiros; nobreza; clero; rei.
7. Índia: dalits; shudras; vaixás; xátrias; brâmanes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a casta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
02. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
03. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
04. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
05. Direito minoritário: Sociologia; Neutro.
06. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
09. Imiscigenação: Parassociologia; Nosográfico.
10. Inclusão parassocial: Parassociologia; Neutro.
11. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
12. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
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13. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
14. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
15. Status: Conviviologia; Neutro.

NO PLANETA TERRA, EM PLENO SÉCULO XXI, EXISTEM
SOCIEDADES MANTENEDORAS DO ULTRAJANTE SISTEMA
DE CASTAS. EIS IDEOLOGIA DISCRIMINATIVA, INTOCADA,
CARECENTE DE DETERMINANTE EXTINÇÃO COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém comportamento a favor da separação
social similar às castas? Considera as pessoas em geral independentemente da própria ocupação?
Como tem feito para melhorar o senso universalista pessoal?
Videografia Específica:
1. Untouchability and Casteism. País: Índia. Data: 2013. Duração: 114 min. Gênero: Documentário. Idade
(censura): Livre. Cor: Colorido. Legendado: Inglês. Direção: Stalin K; & Nirmala Nair. Produção: Sooraj Nambiar;
& Anuradha Srinivasan. Roteiro: Stalin K. Companhia: Drishti; & Navsarjan. Sinopse: Documentário sobre a intocabilidade e o casteísmo ainda existentes na Índia, apesar da negação de muitos; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FKZxAAAiJdg>; <https://www.youtube.com/watch?v=dKXB5YClUt8>; <https://www.youtube.com/watch?v=IQl-5OQSN_E>; <https://www.youtube.com/watch?v=It7sVWNXx1E>; acesso em: 15.02.14.
Filmografia Específica:
1. Caminhos Diferentes. Título Original: Deewaar. País: Índia. Data: 1975. Duração: 176 min. Gênero:
Ação; & Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Indi. Cor: Colorido. Direção: Yash Chopra. Elenco: Amitabh Bachchan; Iftekhar; Madan Puri; Neetu Singh; Nirupa Roy; Parveen Babi; Satyendra Kapoor; Shashi Kapoor; & Yunus Parvez.
Produção: Gulshan Rai. Roteiro: Javed Akhtar; & Salim Khan. Companhia: Trimurti Films. Sinopse: Vijay (Amitabh
Bachchan) e Ravi Verma (Shashi Kapoor) são dois irmãos de infância difícil, órfãos de pai e muito pobres, criados só pela
mãe. Os irmãos seguem caminhos diferentes, Ravi Verma torna-se policial e Vijay Verma torna-se grande gangster, revoltado por ter assistido às injustiças e infâmias sofridas pelo pai.
2. Um Casamento à Indiana. Título Original: Monsoon Wedding. País: EUA. Data: 2001. Duração: 114
min. Gênero: Comédia; Drama; & Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Hindu; Inglês; & Punjab. Cor: Colorido.
Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Mira Nair. Elenco: Jas Arora; Kamini Khanna; Kulbhushan
Kharbanda; Lilete Dubey; Naseeruddin Shah; Natasha Rastogi; Parvin Dabas; Rajat Kapoor; & Randeep Hooda. Produção: Caroline Baron; & Mira Nair. Roteiro: Sabrina Dhawan. Fotografia: Declan Quinn. Música: Mychael Danna.
Companhia: IFC Productions. Sinopse: A família Verma se reúne em Nova Delhi para casamento arranjado às pressas.
Várias histórias se entrelaçam, retratando diferentes aspectos do amor e atravessando fronteiras geográficas, sociais e morais. Após relacionamento fracassado, Aditi (Vasundhara Das), a noiva, aceitou casar com Herman, engenheiro texano,
e encontra-se apreensiva com a mudança para os Estados Unidos. Lalit (Naseeruddin Shah) e Pimmi (Lillete Dubey), os
pais, enfrentam o desafio de manter as tradições familiares enquanto Dubby (Vijay Raaz), o responsável pelo cerimonial,
apaixona-se pela empregada da família.
Bibliografia Específica:
1. Costa, Florência; Os Indianos; 366 p.; 12 caps.; 95 cronologias; 104 fotos; 6 mapas; 1 microbiografia; 242
refs.; 22 x 17 cm; enc.; Contexto; São Paulo, SP; 2012; páginas 19 a 46.
2. Lakatos, Eva Maria; & Marconi, Marina de Andrade; Sociologia Geral; 374 p.; 15 caps.; 197 enus.; 3 siglas; 8 tabs.; glos. 172 termos; 291 refs.; 24 x 17 cm; br.; Atlas; São Paulo, SP; 1999; páginas 242 a 273.
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CATALISADOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O catalisador é a ideia, o objeto, a conscin, a consciex ou a realidade dinâmica capaz de gerar, produzir ou provocar a catálise, ou modificar, a maior, a velocidade de alguma reação, em particular da evolução consciencial, seja pessoal ou grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo catalisador vem do idioma Grego, katálysis, “dissolução; decomposição”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse, “catálise”. O vocábulo catálise foi adotado pelo químico sueco, Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) e apareceu, no idioma
Português, no Século XIX. A palavra catalisador surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Acelerador; potencializador. 02. Estimulador; estimulante; excitante. 03. Incentivador. 04. Animador; ativador. 05. Intensificador. 06. Incitador. 07. Impulsionador; propulsor. 08. Reanimador. 09. Atiçador; espevitador. 10. Aguilhão. 11. Ferrão evolutivo.
12. Reciclagem evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo catálise:
alelocatálise; anticatalisador; anticatálise; anticatalítico; autocatálise; autocatalítico; biocatalisador; catalisação; catalisador; catalisadora; catalisar; Catalisologia; catalítica; catalítico; eritrocatálise; fotocatálise; macrocatalise; maxicatálise; megacatalisador; megacatálise; minicatálise; omnicatálise; paracatalisador; paracatálise; pró-catálise; pseudocatálise; pseudocatalisador; retrocatálise; ultracatálise.
Neologia. A expressão composta catalisador evolutivo e os 3 vocábulos minicatalisador,
maxicatalisador e megacatalisador são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Anticatalisador; desacelerador. 02. Desestimulador. 03. Estagnador. 04. Desanimador; desativador. 05. Amortecedor; inibidor. 06. Entorpecedor. 07. Depressor; envenenador. 08. Retardador. 09. Calmante; sedativo. 10. Freio evolutivo. 11. Hibernação
existencial. 12. Regressão evolutiva.
Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das energias conscienciais (ECs), pessoais, da Energossomatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o catalisador; o potencializador; o catalisador bioquímico; a catálise homogênea da evolução; o catalisador proexológico; a alavancagem da proéxis; o acelerador da evolução grupal; a enzima evolutiva; o fermento mentalsomático; a muleta psicofísica; a alavanca do
progresso; a catálise pensênica; a catálise mnemônica; a catálise da vontade; a catálise do autodiscernimento; a catálise da homeostase holossomática; a catarse; a mutação; a nova marcha evolutiva; a autocatálise evolutiva; a força presencial; o exemplo arrebatador; o arrastão da neoverpon;
o arrebatamento da ideia original; o taquipsiquismo; a eficácia pessoal; a ultrapassagem da autocognição; o ponto de mutação autopesquisístico; a catálise da força presencial; os achados; as
neoperspectivas; os neoprocedimentos; as reperspectivações.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o catalisador da projeção consciente; os parachados; a paracatálise; o extrapolacionismo parapsíquico; o amparador extrafísico na condição de paracatalisador da conscin catalisadora; a catálise como sendo a quinta
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característica do Serenão; o Homo sapiens serenissimus (Serenão) na condição de megacatalisador da evolução.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Efeitologia: o efeito Hulk.
Enumerologia: o catalisador do prioritário; o catalisador da neopensenidade; o catalisador intelectual; o catalisador evolutivo; o catalisador do megadiscernimento; o catalisador da gescon; o catalisador da proéxis.
Binomiologia: o binômio rotina-progresso.
Trinomiologia: o trinômio definição-determinação-deliberação.
Antagonismologia: o antagonismo catalisador da evolução / anticatalisador da evolução.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a convivioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Autocogniciologia; a Autocosmoeticologia; a Autodecidologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o 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 catalisador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente catalisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o expeditor; o despachante; o agente catalisador; o projetor-despertador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; 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 catalisadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente catalisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a expeditora; a despachante; a agente catalisadora; a projetora-despertadora.
Hominologia: o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens epicentricus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minicatalisador = o arco voltaico craniochacral ou a técnica da assimilação simpática das energias conscienciais gravitantes no encéfalo (Interassistenciologia); maxicatalisador = o Curso Intermissivo (CI) para a consciex em evolução (Intermissiologia); megacatalisador = o estado da desperticidade para o conscienciólogo, homem ou mulher (Despertologia).
Culturologia: o catalisador cultural.
Contrapontologia. Sob o prisma da Autopesquisologia, existem pseudocatalisadores,
por exemplo, a roupa com listras verticais e mais justa ao corpo humano dá a falsa impressão de
a pessoa, sob rigorosa dieta alimentar, ter emagrecido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o catalisador, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
03. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
04. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
05. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
06. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Automutação: Recexologia; Homeostático.
08. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
09. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O PAPEL DE CATALISADOR DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É INAFASTÁVEL PARA QUALQUER CONSCIN OU
CONSCIEX E DEVE SER CONSIDERADO, EM PRIMEIRO
LUGAR, PARA O INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você já desempenha a função de catalisador da evolução consciencial?
Somente para você ou objetivando outras consciências?
Bibliografia Específica:
01. Landone, Brown; Os Catalisadores da Alma; Folheto; int. William E. Towne; trad. Mario Allgayer Costa;
36 p.; 7 caps.; 9 enus.; 2 estatísticas; 18 perguntas; 9 respostas; 23 x 16 cm; br.; Federação Educacional e Editorial Universalista (FEEU); Porto Alegre, RS; 1967; páginas 1 a 36.
02. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 40 e 83.
03. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 77.
04. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 121.
05. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772
p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas;
2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15
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tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 79, 115, 323, 399, 527, 596 e 697.
06. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 27, 511, 915, 953 e 979.
07. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 134, 157, 190, 417, 803, 804, 1.098
a 1.100.
08. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 59 e 140.
09. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 379, 422, 580 e 757.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 114, 157, 186 e 754.
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CATÁLISE CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A catálise consciencial é a aceleração da transformação íntima, sadia, da
conscin, homem ou mulher, a partir da eliminação da resistência intraconsciencial à aplicação
e / ou desenvolvimento dos próprios trafores, possibilitando a redefinição do patamar evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo catálise deriva do idioma Grego, katálusis, “dissolução; decomposição”, constituído pelo prefixo katá, “embaixo; para baixo; no fundo; atrás; sobre; cerca de; através de; de um extremo a outro; completamente”, e pelo elemento de composição lise, “ação de
desatar; libertação; fim; termo; solução de uma dificuldade; dissolução”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse. O vocábulo foi adotado pelo químico sueco, Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) e apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra consciência deriva
do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Aceleração consciencial. 2. Catarse íntima. 3. Dinamização da maturidade. 4. Libertação pessoal.
Neologia. As 3 expressões catálise consciencial, minicatálise consciencial e megacatálise consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Estagnação consciencial. 2. Inércia íntima. 3. Retrocesso evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à Intencionologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal catalítico; os prioropensenes; a prioropensenidade;
o reciclopensene; a reciclopensenidade; a eliminação dos pensenes conflituosos; a desrepressividade pensênica.
Fatologia: a catálise consciencial; a ab-reação das emoções represadas; o expurgo dos
componentes intraconscienciais dissonantes; a utilização evolutiva da vontade; a autexposição da
cobaia lúcida; a antecipação calculada da invéxis; a superação dos medos; o autodesassédio;
a reconciliação com os atos, fatos e parafatos; o reconhecimento da condição de semperaprendente rumo ao abertismo consciencial; a conquista da estabilidade financeira; a realização do sonho dourado de consumo; a recuperação de cons do Curso Intermissivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático catalisador da evolução; a tarefa energética pessoal (tenepes); o extrapolacionismo assistido apontando formas mais
evoluídas de automanifestação consciencial; a projeção educativa; o parapsicodrama; a paracatarse; a segunda dessoma; a reurbanização extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisador-catalisador.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; a técnica da dupla evolutiva;
a técnica da inversão existencial; a técnica das 50 vezes mais; a técnica de mais 1 ano de vida in-
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trafísica; a técnica dos 10 dias de isolamento; a técnica de jogar 50 coisas fora; a técnica da tábula rasa consciencial.
Voluntariologia: a aplicação das habilidades pessoais no voluntariado nas instituições
conscienciocêntricas ocasionando mudanças íntimas positivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da catarse na promoção da saúde holossomática; o efeito da consciencioterapia na aceleração da autocura; o efeito potencializador das técnicas de projeções
conscienciais na lucidez extrafísica; o efeito desintoxicante do exercício físico regular; o efeito
impulsionador do desafio lançado pelo professor orientador de pesquisa; o efeito otimizador do
clima organizacional para geração de sinergia em grupo; o efeito motivador das conquistas pessoais; o efeito da redução da ansiedade no aumento da capacidade de raciocínio decorrente da
maturidade biológica.
Neossinapsologia: as neossinapses das autoverpons.
Ciclologia: o ciclo completo de passagem pelo gargalo consciencial.
Crescendologia: o crescendo crise de sofrimento–crise de crescimento–reeducação autoprogramada.
Trinomiologia: o trinômio autoconsciência–releitura da intenção–egocídio cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo defesa da evolução / defesa da autoimagem; o antagonismo metas pessoais / acostamento retrocedente; o antagonismo vontade / inércia; o antagonismo utilização do megatrafor / autovitimização.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a reeducaciofilia.
Holotecologia: a egoteca; a evolucioteca; a grupoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia;
a Conviviologia; a Intraconscienciologia; a Inventariologia; a Invexologia; a Psicologia; a Química; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin trator; a isca humana lúcida; o atrator ressomático; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopesquisador; o autor; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o inversor existencial; o orientador evolutivo; o reeducador.
Femininologia: a autopesquisadora; a autora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a inversora existencial; a orientadora evolutiva; a reeducadora.
Hominologia: o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens
expeditus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens activus;
o Homo sapiens mutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicatálise consciencial = a recin inicial a partir da elaboração do inventário pessoal; megacatálise consciencial = a recin planejada a partir da autanálise profunda
com mudança de patamar evolutivo.
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Taxologia. Segundo a Experimentologia, pode-se diferenciar, em ordem alfabética, pelo
menos 8 tipos de catálises conscienciais pró-evolutivas, e respectivos exemplos, a serem estudadas com mais profundidade, de acordo com o interesse do pesquisador e campo de atuação:
1. Inconsciente: a mudança automática, às vezes compulsória, realizada a partir de agente
externo, inicialmente sem reflexão por parte da consciência, contudo com resultados sadios.
2. Mentalsomática: o fomento da criatividade e da ampliação mental da técnica do
brainstorming.
3. Parapsíquica: a potencialização das parapercepções frente à presença de consciências indutoras de parafenômenos edificantes.
4. Pensênica: a aceleração intencional de componente(s) do pensene por parte da conscin, com repercussões benéficas na psicosfera pessoal.
5. Proexológica: a reavaliação do rumo do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) por
meio da participação de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
6. Psicossomática: a serenização das emoções propiciada pela catarse.
7. Retrocognitiva: a ativação da memória dinamizada pela técnica do inventariograma
pessoal.
8. Somática: a aceleração do processo digestivo para melhor aproveitamento do holossoma do tenepessista por parte do amparador durante a tenepes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catálise consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
05. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
06. Automutação: Recexologia; Homeostático.
07. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
08. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
09. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
10. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
11. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
12. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
13. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
14. Omnicatálise: Catalisologia; Homeostático.
15. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

DESCOBRIR, APLICAR E EXPERIENCIAR OS ELEMENTOS
COMPOSITORES DA CATÁLISE CONSCIENCIAL EVOLUTIVA
É CONDIÇÃO VIVENCIAL AO ALCANCE DE CONSCIÊNCIAS
PESQUISADORAS INTERESSADAS NA AUTORRECICLAGEM.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é catalisador(a) da própria evolução? Imprime
movimento acelerado ao aprimoramento da autoconsciencialidade?

Enciclopédia da Conscienciologia

5463

Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 334 p.; 11 enus.; 100
folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1997.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 141, 340, 507, 521, 596, 600, 607, 725 a 733.
Webgrafia Específica:
1. Dias, Alberto Romão; Catálise e Catalisadores; Artigo; Revista; Colóquio / Ciências; 2 refs.; N. 3; Outubro, 1988; páginas 31 a 33; disponível em: <http://hdl.handle.net/123456789/122>; acesso em: 02.01.2011.
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CATÁLISE DA PROJETABILIDADE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A catálise da projetabilidade é a aceleração das vivências da projeção
lúcida (PL), a partir de fatores intra e extraconscienciais alavancadores da compreensão da multidimensionalidade de modo autolúcido, cosmoético e evolutivo, pesquisados pela conscin, homem
ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo catálise deriva do idioma Grego, katálusis, “dissolução; decomposição”, constituído pelo prefixo katá, “embaixo; para baixo; no fundo; atrás; sobre; cerca de; através de; de um extremo a outro; completamente”, e pelo elemento de composição lise, “ação de
desatar; libertação; fim; termo; solução de uma dificuldade; dissolução”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse. O vocábulo foi adotado pelo químico sueco, Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) e apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo projeção procede
também do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar,
de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para
diante”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Aceleração da projetabilidade. 2. Agilização das projeções. 3. Estimulação das vivências projetivas. 4. Dinamização da projetabilidade.
Neologia. As 3 expressões compostas catálise da projetabilidade, minicatálise da projetabilidade e maxicatálise da projetabilidade são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Imutabilidade da projetabilidade. 2. Recesso da projetabilidade.
3. Ações antiprojetabilidade.
Estrangeirismologia: o upgrade projetivo; o rapport projetivo; o approach técnico com
a projeção consciente; o Projectarium pessoal; o Zeistgeist da projetabilidade; a expertise projetiva desenvolvida ao longo das vidas sucessivas; o curriculum vitae multidimensional do projetor
lúcido veterano evidenciando os macetes projetivos acumulados.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos fatores potencializadores da projetabilidade lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade consciente; o holopensene da
tecnicidade aplicada à projetabilidade; o holopensene da Projeciologia; o materpensene da projetabilidade lúcida.
Fatologia: o espírito pesquisístico impulsionando os autesforços na projeção da consciência; o estudo disciplinado e contínuo das técnicas projetivas; o aprendizado enquanto síntese
das experiências decorrentes da projeção consciente voluntária; a compreensão da fisiologia pessoal frente à projeção consciente; os macetes pessoais projetivos; a Escola de Projeção Lúcida
(EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a Maratona da Projetabilidade Lúcida do IIPC; as pesquisas laboratoriais sobre projeção consciente; os resultados
surpreendentes dos experimentos do fly-in; as itinerâncias conscienciológicas catalisando a projetabilidade; a docência conscienciológica desencadeando paravivências projetivas; a condição de
conscin-cobaia dos intermissivistas, quanto aos recursos projetivos; a Projeciologia enquanto
especialidade prática da Conscienciologia; a autopostura destemida catalisando as possibilidades
projetivas.
Parafatologia: a catálise da projetabilidade; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a Parafisiologia do holossoma, relativa à projetabilidade lúcida, estudada, compreen-
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dida e aproveitada pelo pesquisador da consciência; a mudança do foco de atenção interna para
externa potencializando a projetabilidade lúcida; a para-herança projetiva repercutindo na atual
vida crítica; as projeções assistidas em série; a homeostasia holossomática proporcionando a projeção lúcida; o desassédio desencadeando a projeção consciente; as demandas assistenciais às
conseneres na base física propiciando a experiência projetiva; os paracacoetes projetivos; a soltura energossomática acima da média; as lições hauridas por meio de projeções conscientes espontâneas; a catálise projetiva motivada pela dedicação à interassistencialidade extrafísica; as paracirurgias acompanhadas pelo projetor consciente; a superação das dificuldades interdimensionais
através da projeção lúcida; o engajamento em equipex interassistencial; os grupos volitativos catalisando as projeções seriadas; a catálise projetiva decorrente da interação com os amparadores
extrafísicos; a agenda extrafísica (agendex) do projetor potencializando as autexperiências projetivas; a tenepes influindo na vida multidimensional do projetor; os parapedidos de tenepes; as aulas extrafísicas sobre projeção consciente; as paravisitações intermissivas a conscins projetoras;
a Escala da Consciência Contínua representando a evolução da consciência no domínio da autoconscientização multidimensional (AM); a ofiex na condição de catálise projetiva; os especialistas extrafísicos em projetabilidade lúcida; o parassenso de imortalidade presente na projetabilidade lúcida; o acolhimento extrafísico presente na primoprojeção.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo técnica-autexperimentação; o sinergismo tenepes–projeção consciente; o sinergismo amparador-projetor; o sinergismo relaxamento-projetabilidade;
o sinergismo base física–projeção consciente; o sinergismo conscin auxiliar em terra–projetor
consciente.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD) no exercício da projeção
consciente; o princípio da autexperimentação fundamentando o desenvolvimento projetivo;
o princípio de os resultados advirem dos autesforços projetivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influindo na projetabilidade.
Teoriologia: a teoria da projeção consciente; a teoria da projetabilidade lúcida (PL);
a teoria da autoconscientização multidimensional; a teoria da seriéxis; a teoria do Curso
Intermissivo (CI) abrindo precedente às projeções lúcidas.
Tecnologia: a aplicação consciente de técnicas projetivas; as paratecnologias projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Despertologia;
o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito da agendex na catálise da projeção lúcida; os efeitos conscienciais
das projeções lúcidas em série; os efeitos bioenergéticos pós-projetivos; o efeito da tenepes nas
projeções conscientes.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses pela aplicação de técnicas projetivas;
a hipótese de a aplicação dos recursos conscienciológicos projetivos fixar neossinapses extrafísicas.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo projeção-primener na formação do holopensene
projetivo.
Enumerologia: o aperfeiçoamento da aplicação das técnicas projetivas pessoais;
o aperfeiçoamento do uso dos fatores projetivos pessoais; o aperfeiçoamento das saídas do corpo
em série; o aperfeiçoamento da predisposição à projeção consciente; o aperfeiçoamento do nível
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de investimento pessoal na projeção consciente; o aperfeiçoamento da utilização das posturas
projetivas; o aperfeiçoamento do convívio sadio com os amparadores otimizando a projeção
consciente.
Binomiologia: o binômio empenho-desempenho na projeção consciente; o binômio autorganização-aprendizado através da aplicação de técnicas projetivas; o binômio projeciografia-projeciocrítica.
Interaciologia: a interação amparador-projetor; a interação semperaprendente–amparador técnico da projeção; a interação equipex–equipin de projetores; a interação do grupo volitativo no resgate extrafísico.
Crescendologia: o crescendo sinais precursores–projeção consciente; o crescendo aura
projetiva–projeção lúcida; o crescendo aplicação de técnica projetiva–projeção lúcida; o crescendo estado vibracional–projeção consciente; o crescendo minidescoincidência–projeção consciente; o crescendo minirrecurso projetivo–megarrecurso projetivo.
Trinomiologia: o trinômio projetor-amparador-assistido; o trinômio base física–esfera
extrafísica–autolucidez extrafísica.
Polinomiologia: o polinômio estudo-pesquisa-técnica-projeção-autopesquisa.
Antagonismologia: o antagonismo deslumbramento / projeção consciente; o antagonis–
mo anticientificidade / autocientificidade catalisando a projetabilidade lúcida.
Paradoxologia: o paradoxo de poder ocorrer perda de lucidez na assistência extrafísica
realizada pelo projetor consciente; o paradoxo de o recesso projetivo ser eficiente à evolução do
projetor consciente.
Politicologia: a projeciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a política das boas práticas na projetabilidade lúcida.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da afinidade influindo nos ambientexes frequentados pelo projetor; as leis extrafísicas atuando sobre o projetor consciente.
Filiologia: a neofilia; a projeciofilia; a tecnofilia; a assistenciofilia; a parafenomenofilia;
a multidimensionofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a projeciofobia dificultando a projetabilidade lúcida.
Sindromologia: a síndrome da desorganização; a síndrome da dispersão minando os
esforços do projetor consciente.
Maniologia: a mania anticosmoética de bisbilhotar podendo gerar o recesso projetivo.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a autopesquisoteca; a assistencioteca;
a tecnoteca; a metodoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Extrafisicologia; a Paratecnologia; a Perfilologia; a Proexologia; a Priorologia; a Paraprocedenciologia;
a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor consciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o miniprojetor.
Femininologia: a projetora consciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
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a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a miniprojetora.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicatálise da projetabilidade = a aplicação do estado vibracional na obtenção da projeção consciente; megacatálise da projetabilidade = a aplicação da autoparapercuciência na obtenção da cosmoconsciência.
Culturologia: a cultura da autexperimentação; a cultura dos saberes multidimensionais; a cultura da Projeciologia; a cultura da autoconscientização multidimensional; a Paracultura
da Parafenomenologia; a cultura da interassistencialidade; a cultura da evolução pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catálise da projetabilidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
07. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
08. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.

A CATÁLISE DA PROJETABILIDADE É A ACELERAÇÃO
RESULTANTE DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA (IE) APLICADA PELO PESQUISADOR, NO EXERCÍCIO DA INTERASSISTENCIALIDADE AUTOLÚCIDA E INTERDIMENSIONAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já implantou rotina útil com a aplicação dos recursos catalisadores da projetabilidade lúcida? Qual a técnica mais funcional para a ampliação do
autodesempenho projetivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 425 a 490 e 844 a 853.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos; alf.; 21
x 14 cm; br.; 4ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas 67 e 74.

M. D. S.
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RECINOLÓGICA RETROMNEMÔNICA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A catálise recinológica retromnemônica é a aceleração na promoção de recins prioritárias à conscin, homem ou mulher, propiciadas pelas retrocognições de vidas consecutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo catálise deriva do idioma Grego, katálusis, “dissolução; decomposição”, constituído pelo prefixo katá, “embaixo; para baixo; no fundo; atrás; sobre; cerca de; através de; de um extremo a outro; completamente”, e pelo elemento de composição lise, “ação de
desatar; libertação; fim; termo; solução de uma dificuldade; dissolução”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse. O vocábulo foi adotado pelo químico sueco, Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) e apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O prefixo re deriva do idioma
Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo
procede também do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós,
“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição retro procede do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. O termo mnemônica provém do idioma Latim Científico,
mnemonica, derivado do idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de mnemóne, “recordação”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dinamização recinológica retrocognitiva. 2. Aceleração da recin seriexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas catálise recinológica retromnemônica, catálise recinológica retromnemônica grupocármica e catálise recinológica retromnemônica egocármica
são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Retrocesso precognitivo. 2. Atraso mnemônico.
Estrangeirismologia: o endless evolutivo, os flashes retromnemônicos contínuos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autevolução.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Personalidade. A personalidade consecutiva pode evidenciar a estrutura da realidade da pessoa, ou seja, o núcleo constitutivo da consciência, contudo, há de se analisar, quando
possível, mais de uma retrovida. É racional conjecturar na abrangência que o estudo das personalidades consecutivas pode permitir no aprofundamento da prospecção da cognição e da abertura
da mentalidade da conscin”.
2. “Retrocognição. A autoconsciência quanto à condição da personalidade consecutiva causa reverberações espaciais e temporais, verticais e horizontais no entorno da existência”.
“Quando a retrocognição é sadia, muda a vida da pessoa porque ela passará a analisar-se, a partir
das raízes dos processos evolutivos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; o holopensene pessoal da Retrocogniciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; a assinatura pensênica; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos holobiográficos; o holopensene pessoal da Recinologia; os grupopensenes; a grupopensenidade.
Fatologia: a catálise recinológica retromnemônica; as reciclagens intraconscienciais advindas da análise holomnemônica; as reflexões contínuas acerca das retrovivências; a associação
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de ideias colaborando com a otimização propiciada pelas retrocognições no processo evolutivo
individual; o autoconhecimento como base para as pesquisas seriexológicas; a memória fortalecida pela atividade intelectual; as sincronicidades favorecendo as retrocognições; o trafor do detalhismo promovendo a saturação mental em prol das pesquisas seriexológicas; a associação de
ideias auxiliando nas interpretações dos fenômenos retrocognitivos; a identificação de personalidades consecutivas; a autopercepção quanto à continuidade serial multiexistencial; a condição da
conscin servindo de exemplo para as consciexes no intermissivo; o evento da Noite de Gala Mnemônica favorecendo a identificação do grupo na linha do tempo da seriéxis pessoal; os cursos de
campo conscienciológicos auxiliando nos esclarecimentos através dos reencontros extrafísicos;
o reconhecimento dos pares e da potencial equipin; as automimeses enquanto senhas autopesquisísticas; a pesquisa retrobiográfica auxiliando nas descobertas automiméticas; o desenvolvimento
da cosmovisão quanto aos padrões comportamentais repetitivos; as facilidades e as dificuldades
denunciando a retrovivência; a identificação dos travões conscienciais presentes na holobiografia
pessoal; a liderança da retrovida influenciando nas recins grupocármicas atuais; o ajuste do megafoco partindo da holomnemônica; a lucidez quanto às retro e neorresponsabilidades; a maturidade
sendo conquista das lembranças de retrovidas mais primitivas; a identificação da retrovida crítica
como ponto de partida para as reciclagens prioritárias; o auxílio consciencioterápico otimizando
as recins prioritárias identificadas a partir do autenfrentamento dos trafares do temperamento;
a dinamização evolutiva da imersão laboratorial autorretrocognitiva com a consciencioterapia intensiva; o contraponto da vida crítica atual em relação à anterior; a ampliação da noção dos trafais
a serem desenvolvidos na atual proéxis; a descensão cosmoética; a identificação da retrossenha
pessoal; o passado permitindo a assunção da desperticidade de maneira acelerada.
Parafatologia: as retrocognições de vidas consecutivas; o desenvolvimento da retrocognição vígil; o hábito retrocognitivo; o contato com o passado na tarefa energética pessoal (tenepes); as paradicas do amparo extrafísico; o parapsicodrama retrocognitivo paraterapêutico; a força
presencial potencializada pelas confirmações paraperceptivas; a responsabilidade ampliada pelas
informações retrocognitivas amparadas; a constatação do papel proexológico a partir da clarividência retrocognitiva; a retrocognição amparada de visita intermissiva à comunex avançada reforçando o papel da conscin na atual proéxis; o acesso à parapsicoteca; as sincronicidades relativas
à autopesquisa retrocognitiva indicando o alinhamento proexológico; o desenvolvimento parapsíquico ampliado pelas retrocognições frequentes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraperceptibilidade; a projetabilidade lúcida (PL); a recuperação de megacons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo autorretrocognição-recin-recéxis; o sinergismo retrocognição-tenepes-desperticidade.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva (Evoluciologia); o princípio evolutivo
de nada acontecer por acaso; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado como unidade de medida
das retrocognições.
Teoriologia: a teoria da holomemória.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da saturação mental; a técnica da tenepes; a técnica da inversão existencial (invéxis).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Retrocogniciologia;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito das retrocognições em neorresponsabilidades; o efeito das retrocognições na desperticidade; o efeito cosmovisiológico da autoconscientização multiexistencial
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(AM); o efeito do cotejo passado-presente-futuro; o efeito otimizador e cosmoético da holomemória.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a compreensão do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) e grupal (CMG); as parassinapses.
Ciclologia: o ciclo autorretrocognitivo.
Enumerologia: a aceleração evolutiva; a dinamização proexológica; a evolução holobiográfica; a intensificação da amparabilidade; a liderança interassistencial; a potencialização parapsíquica; a rapidez na recuperação de cons ainda na fase preparatória da proéxis.
Interaciologia: a interação vidas passadas–vida atual.
Trinomiologia: o trinômio catálise evolutiva-autorrevezamento—autoproéxis; o trinômio vidas passadas–vida presente–vidas futuras.
Polinomiologia: o polinômio retrocognição-invéxis-tenepes-desperticidade.
Antagonismologia: o antagonismo passado / presente; o antagonismo retrocognição
/ neocognição; o antagonismo retroproéxis / neoproéxis.
Paradoxologia: o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente.
Politicologia: a meritocracia; a mnemocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia;
a cognocracia; a discernimentocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação.
Filiologia: a autocogniciofilia; a retrocogniciofilia; a memoriofilia; a pesquisofilia;
a evoluciofilia; a parapsicofilia; a recinofilia.
Holotecologia: a analogoteca; a autopesquisoteca; a biblioteca; a recordoteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca; a parapsicoteca; a regressoteca; a seriexoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Mnemossomatologia; a Parageneticologia; a Pluriexistenciologia; a Memoriologia; a Holobiografologia; a Mentalsomatologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: catálise recinológica retromnemônica grupocármica = a dinamização
evolutiva através das retrocognições de vidas consecutivas focada no desenvolvimento de megagescons com a promoção de recins grupais; catálise recinológica retromnemônica egocármica
= a dinamização evolutiva através das autorretrocognições focadas nas recins pessoais.
Culturologia: a cultura retrocognitiva; a cultura mnemônica; a cultura seriexológica.
Policarmologia. Sob a ótica da Policarmologia, a catálise recinológica retromnemônica
possibilita as 5 atitudes conscienciais, em ordem alfabética:
1. Autodiscernimento. Apreensão do trabalho ao longo das múltiplas existências na
mesma linha, sendo a atual considerada a mais lúcida e interassistencial, dentro do paradigma
consciencial.
2. Conscientização. Amplificação da lucidez quanto ao ineditismo da ciência conscienciológica dentro do vanguardismo multidimensional.
3. Maxifraternismo. Compreensão da existência de equipes cumprindo papéis dentro
do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, valorizando as particularidades do especialismo das consciências envolvidas.
4. Proatividade. Antecipação quanto ao senso de urgência no resgate interassistencial
de intermissivistas.
5. Reconhecimento. Identificação do grupo de trabalho de maior afinidade a partir da linha do tempo holomnemônica.
Amparabilidade. As atitudes conscienciais advindas da catálise recinológica retromnemônica auxiliam na comunicação com o amparo de função.
Rememorações. O intermissivista deve buscar retrocognições do Curso Intermissivo para unir as pontas holomnemônicas dessa catálise evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catálise recinológica retromnemônica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Ciclo autorretrocognitivo: Retrocogniciologia; Homeostático.
05. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
06. Olhar seriexológico: Parapercucienciologia; Homeostático.
07. Omnicatálise: Catalisologia; Homeostático.
08. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Retrocognição interassistencial: Retrocogniciologia; Homeostático.
10. Retrocognição intermissiva: Retrocogniciologia; Neutro.
11. Retrocognição vígil: Retrocogniciologia; Neutro.
12. Retromnemônica útil: Mnemossomatologia; Homeostático.
13. Sinergismo desperticidade-retrocognição: Despertologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.
15. Tarefa seriexológica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
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A CATÁLISE RECINOLÓGICA RETROMNEMÔNICA DEPENDE
DO PARAPSIQUISMO, DOS TRAFORES DESENVOLVIDOS
AO LONGO DAS MÚLTIPLAS EXISTÊNCIAS E DA AUTOINTENCIONALIDADE FOCADA NA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou os resultados das retrocognições sequenciais? Como contribui com a equipex amparadora? Quais gescons tem produzido?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.295,
1.465 e 1.467.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 139 a 141.
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; páginas 77, 123, 200, 206, 334, 377, 399,
468, 492, 508, 599, 616, 626 e 759.

M. L. Y.
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CATÁLISE VERBETOGRÁFICA
(VERBETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A catálise verbetográfica é a aceleração, dinamização e / ou potencialização da escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, capazes de favorecer à conscin, verbetógrafa, homem ou mulher, neoideias, neovivências, neoposturas, neorreflexões, neoconclusões e / ou neodecisões predisponentes à evolução pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo catálise deriva do idioma Grego, katálusis, “dissolução; decomposição”, constituído pelo prefixo katá, “embaixo; para baixo; no fundo; atrás; sobre; cerca de; através de; de um extremo a outro; completamente”, e pelo elemento de composição lise, “ação de
desatar; libertação; fim; termo; solução de uma dificuldade; dissolução”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse. O vocábulo foi adotado pelo químico sueco, Jöns Jacob
Berzelius (1779–1848) e apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego ―graphê‖, “escrita;
convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Catalisação verbetográfica. 2. Propulsão verbetográfica. 3. Potencialização verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas catálise verbetográfica, minicatálise verbetográfica e maxicatálise verbetográfica são neologismos técnicos da Verbetologia.
Antonimologia: 1. Anticatálise verbetográfica. 2. Inibição verbetográfica. 3. Freio verbetográfico. 4. Travão verbetográfico. 5. Desaceleração recinológica.
Estrangeirismologia: o Pensenarium enquanto estratégia das próprias obras; o Verbetarium manifestando a neoideia; o Reeducandarium refletindo a cogitação profunda quanto aos saberes aprendidos; o Elucidarium perscrutando a lógica conteudística; o Evolutionarium esclarecendo as neorreciclagens; o Argumentarium reelaborando o nicho de ideias; o Parassignarium
conduzindo à captação dos fenômenos e parafenômenos; o Autopesquisarium expondo o interesse
pelo aprendizado consciencial; o Cosmomensurarium ampliando o conceptáculo das neoideias;
o Reflexarium mensurando a possibilidades da reaprendentia pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à manifestação mentalsomática.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes pertinentes à temática abordada: – Verbetografia: Taristicologia Expansiva. Enciclopediologia: intelecção cosmovisionária. Verbetologia: argumentação autopesquisística.
Ortopensatologia. – “Verbetografia. A defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, em tertúlia conscienciológica, pode mudar para melhor o rumo da vida do verbetógrafo, homem ou mulher. Tudo começa, nesse caso, pelas energias conscienciais (EC) do holopensene grupal atuante sobre a holosfera pessoal da conscin intermissivista”. “O verbetorado fixa
o processo evolutivo da Reurbexologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Verbetologia; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os grafopensenes; a grafopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a Parapedagogiologia reciclando a antiga pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a catálise verbetográfica; a dinamização da escrita verbetológica; a aceleração
recinológica; a catálise consciencial produto da intencionalidade cosmoética; as neoideias esclare-
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cendo a necessidade assistencial; a disposição sincera de se expor; a limpeza na ideação dos objetivos; as autorreflexões estimulando a clareza das ideias; a sugestão didática desbloqueando o cérebro; a influência parapedagógica reverberando na escrita verponológica; o encorajamento evidenciado na verbetografia; a celeridade da elaboração sem ansiosismo; o bloco da ideia conformando a criação dos itens; a clareza do conteúdo da informação; a proposta de mostrar a realidade íntima; a escrita com vistas às autorreciclagens; a exposição da interpretação dos acontecimentos vivenciados; a manifestação explícita do modo de enxergar a própria consciencialidade visando ao auto e heteresclarecimento; a reciprocidade assistencial; a eliminação, aos poucos, dos meandros patológicos da personalidade; a responsabilidade da teática na escrita; a recusa à inércia
evolutiva; o lembrete de a evolução ser grupal; a superação da recusa ao autenfrentamento; o autodesafio de atrever-se a ser diferente, sem constrangimentos; a busca do entendimento até a compreensão da própria realidade e a dos outros; o aproveitamento da inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicosfera pessoal contendo os dados do íntimo da consciência; o melhoramento das energias; a sinalética energética, anímica e parapsíquica mantendo o atilamento da consciência; os desbloqueios paracerebrais dinamizando a mentalsomaticidade; o amparo de função e o extrapolacionismo parapsíquico
quanto à temática do assunto a ser tratado, perfilando a interassistência; a reverberação multidimensional da tares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo neoideia-paracerebralidade; o sinergismo mentalsomaticidade-paraprofilaxia; o sinergismo neoverpons-autacatálise;
o sinergismo vivência-registro-escrita.
Principiologia: o princípio das neoverpons; o princípio da descrença (PD); o princípio da
auteducação evolutiva; o princípio da convivialidade sadia; o princípio dinâmico da evolução
consciencial; o princípio do continuísmo evolutivo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) funcionando aprimoradamente.
Tecnologia: a técnica da qualificação dos verbetes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico
da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio
Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue das verpons na promoção da clareza nas mudanças
a serem feitas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses produto das deslavagens subcerebrais; as
neossinapses criando neoconstructos.
Ciclologia: o ciclo verponológico; o ciclo das autorreciclagens; o ciclo estruturação-desestruturação-reestruturação; o ciclo inação-desbloqueio-produção.
Enumerologia: a catálise ideativa; a catálise cognitiva; a catálise associativa; a catálise
paraperceptiva; a catálise objetiva; a catálise criativa; a catálise expositiva.
Binomiologia: o binômio verpon-mentalsoma; o binômio pensene-escrita; o binômio volição-ativação; o binômio atenção-focagem; o binômio concentração-elaboração; o binômio priorização-cognição; o binômio neoideia-neoassociação.
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Interaciologia: a interação intenção-vontade; a interação início-acabativa; a interação
continuísmo-decisão; a interação projeto-obra; a interação determinação-permanência; a interação elaboração-ponderação; a interação autassistência-interassistência.
Crescendologia: o crescendo leitor-escritor; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo Pedagogia-Parapedagogia.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio pensene-papel-caneta;
o trinômio vontade-concentração-focagem; o trinômio aprender-compreender-assistir; o trinômio ideia-associação-criação; o trinômio parapercepção-captação-anotação; o trinômio apreender-ponderar-registrar.
Polinomiologia: o polinômio vivência-elaboração-análise-síntese; o polinômio pensar-refletir-raciocinar-registrar.
Antagonismologia: o antagonismo causa / efeito; o antagonismo fala / escrita; o antagonismo catálise / anticatálise; o antagonismo motivação / desmotivação; o antagonismo vontade / preguiça; o antagonismo inibição / desinibição; o antagonismo aceleração / freio; o antagonismo bloqueio / desbloqueio.
Politicologia: a conscienciocracia; a grafocracia; a verbetocracia; a argumentocracia;
parapsicocracia; a proexocracia; a lexicocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na escrita interassistencial.
Filiologia: a neofilia; a verponofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a neoperspectivofilia; a prospectivofilia.
Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a evolucioteca; a lucidoteca; a holomaturoteca;
a experimentoteca; a culturoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Verbetologia; Mentalsomatologia; a Autocriticologia; a Parapedagogiologia; a Paratecnologia; a Cosmoeticologia; a Recinologia; a Recexologia; a Neossinapsologia; a Cosmovisiologia; a Pangrafologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autora conscienciológica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens encyclopaedista; o Homo
sapiens auctor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens interassistens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minicatálise verbetográfica = a da conscin no início da produção de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; maxicatálise verbetográfica = a da conscin veterana, habituada à produção da escrita de verbetes para Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da produção verbetográfica; a cultura conscienciológica; a cultura interassistencial; a cultura tarística.
Recursos. Sob a ótica da Terapeuticologia, eis, em ordem alfabética, 6 itens explicitadores dos benefícios, dentre muitos outros, da escrita verponológica, reverberando em catálise
verbetográfica:
1. Abertismo. A vontade de compartilhar com os outros as autovivências, o modo de
agir, de pensar, de opinar, abrindo-se às heterocríticas ou heteroquestionamentos.
2. Autestima. A predisposição saudável de se observar e valorizar as autoconquistas,
evidenciando a auto e a heterassistência.
3. Autocrítica. A escolha da verbetografia enquanto proposta útil, testando a própria intencionalidade da escrita.
4. Autorrevezamento. O aproveitamento pessoal e grupal da Enciclopediologia Conscienciológica enquanto cápsula do tempo autorrevezamental em futuras existências.
5. Ortopensenidade. O autesforço da retilinearidade autopensênica, dando surgimento
à neofilia quanto às verpons.
6. Priorização. A priorização da escrita verbetológica enquanto alicerce de neoconquistas e neoaprendizados.
Autorreciclagens. A escrita de verbetes contribui na identificação de nós górdios ou
gargalos mais acirrados da consciência lúcida empenhada em desvencilhar-se dos mesmos nos
processos das autorreciclagens promovidos a partir da pesquisa de neoconstructos salutares.
Autocatálise. A partir do striptease consciencial do verbetógrafo em cada apresentação,
a catálise verbetográfica extrapola o objetivo do auto e heteresclarecimento, advindo da troca interpares das experiências pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catálise verbetográfica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
02. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
03. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
04. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
05. Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
06. Crescendo escriba-neoverbetógrafo: Seriexologia; Homeostático.
07. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Efeito da verpon: Holomaturologia; Homeostático.
09. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Recexologia conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
12. Repercutibilidade assistencial tarística: Assistenciologia; Homeostático.
13. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
14. Verbetografia ortopensenogênica: Holopensenologia; Homeostático.
15. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
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A CATÁLISE VERBETOGRÁFICA OPORTUNIZA MELHORAS
EVOLUTIVAS PESSOAIS E CONJUNTAS AO QUALIFICAR
A INTERASSISTÊNCIA, A INTERCOMUNICACÃO E AMPLIAR
O CONTEXTO DA REVEZAMENTOLOGIA GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem percebido o teor da autacatálise verbetográfica? Quais têm sido os saldos evolutivos auferidos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
821 e 822.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.684.
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BIBLIOGRÁFICA DA
(HOLOTECOLOGIA)

HOLOTECA

I. Conformática
Definologia. A catalogação bibliográfica da Holoteca é o conjunto de atividades normatizadas de caracterização detalhada dos livros do acervo da “biblioteca das bibliotecas” do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), constituída de identificação, codificação,
indexação, organização e monitorização de megamostruário do conhecimento universal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo catálogo vem do idioma Latim Tardio, cattalogus, e este do idioma Grego, katálogos, “relação ou lista sumária, metódica e geralmente alfabética, de pessoas ou
coisas”. Surgiu no Século XVI. O termo catalogação apareceu no Século XX. A palavra bibliografia provém do idioma Francês, bibliographie, composto pelos elementos de composição biblio, derivado do idioma Grego, biblíon, “papel de escrever; carta; lousa; livro”, e grafia, também
procedente do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Surgiu, no idioma Português, em 1836. O terceiro elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O quarto elemento de composição teca deriva do idioma Latim, theca, “estojo; coleção, local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, thêké, “caixa;
estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda”.
Sinonimologia: 1. Catalogação de livros da Holoteca. 2. Fichamento bibliográfico da
Holoteca. 3. Classificação bibliográfica da Holoteca.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo catalogar:
catalogabilidade; catalogação; catalogada; catalogado; catalogador; catalogadora; catalogal;
catalogamento; catalogante; catalogável; catalogizada; catalogizado; catalogizar; catálogo; catálogo-dicionário; catalogomania; catalogoteca; catalografia; catalográfica; catalográfico; catalografista; catalógrafo; catalograma; recatalogação.
Neologia. As 3 expressões compostas catalogação bibliográfica da Holoteca, minicatalogação bibliográfica da Holoteca e maxicatalogação bibliográfica da Holoteca são neologismos
técnicos da Holotecologia.
Antonimologia: 1. Catalogação discográfica da Holoteca. 2. Catalogação dos selos da
Holoteca. 3. Catalogação filmográfica da Holoteca.
Estrangeirismologia: o know-how mentalsomático catalográfico; o software livre Biblivre; a catalogação no formato Machine Readable Cataloging (MARC 21).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à proficiência bibliográfica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Holoteca:
bibliofilaxia interassistencial. Holoteca; balanço universal.
Citaciologia: – O bibliotecário passaria de guardião do saber, sobretudo, de cunho religioso, imbuído de um espírito conservacionista, para uma atividade racional de seleção dos saberes em prol do outro, e não mais unicamente de uma manutenção voltada para o acervo, para
a custódia das obras armazenadas nas bibliotecas (Morales López, 1970–).
Ortopensatologia: – “Inventariologia. Inventariologia: enumeração cosmovisiológica”. “Quem inventaria não inventa moda. Sabe do que precisa”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal bibliofílico; o holopensene da priorização mentalsomática; o materpensene das tecas; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensense pessoal
da catalogação e da pesquisa; os neopensenes; a neopensenidade; os autopensenes do taxólogo;
os taxopensenes; a taxopensenidade; os bibliopensenes; a bibliopensenidade; os autopensenes;
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a autopensenidade desassediadora; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a catalogação bibliográfica da Holoteca; a classificação de modo sistemático;
os registros; a organização metódica do acervo; a Holoteca virtual; a extensa coleção das tecas;
a organização do banco de dados; o inventário das obras do bibliotáfio; a enumeração; a amplitude dos artefatos do saber; os livros raros; a inclusão das tecas da Holoteca no método de catalogação Anglo-americano e tabela Cutter-Sanborn; o colecionismo bibliográfico; a Arquivologia institucional da Conscienciologia; a Arquivologia suprainstitucional; as fases catalográficas do livro;
a qualificação de holotecários; o programa Biblivre; o recebimento de artefatos do saber doados
para a Holoteca; os equipamentos eletrônicos empregados para automação do trabalho; os equipamentos móveis a exemplo do notebook, o tablet e o smartphone conectados ao acervo; a adoção
de tecas; o compartilhamento de conhecimentos evolutivos; o registro experiencial; a valorização
da vida ideativa; a Taxologia das obras; as benesses recebidas pelos holotecários e pesquisadores;
a identificação e a completude da proéxis pela integração bibliológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocognição
mnemônica e parapsíquica na catalogação das obras; a valorização da autoparaperceptibilidade;
as autorretrocognições; a interassistência multidimensional a partir da organização do acervo; as
especializações da equipex nas tarefas interassistenciais; o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalogação-pesquisa; o sinergismo equipin–equipex;
o sinergismo Biblioteconomia-Bibliologia.
Principiologia: o princípio da organização sistematizada das tecas; o princípio da afinidade proexológica; o princípio da utilização lúcida da bibliomática.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) contemplando a cláusula coletiva
sobre a megacatalogação do acervo bibliográfico; o código de Catalogação Anglo-Americano
(AACR 2).
Teoriologia: a teoria da Holotecologia.
Tecnologia: a técnica do programa Biblioteca Livre; a Bibliotecnologia.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) atuando na
catalogação do acervo bibliográfico da Holoteca.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos otimizadores da catalogação dos artefatos do saber no Biblivre;
os efeitos potencializadores do holopensene bibliográfico.
Neossinapsologia: as neossinapses catalográficas; as neossinapses adquiridas a partir
dos artefatos do saber; as neossinapses motivacionais provenientes do Curso Intermissivo (CI).
Ciclologia: o ciclo de vida útil do livro; o ciclo das fases da catalogação dos livros;
o ciclo arquivístico das obras nas tecas.
Enumerologia: a Bibliologia Evolutiva; a Bibliologia Parapsíquica; a Bibliologia Cosmovisiológica; a Bibliologia Multidisciplinar; a Bibliologia Autexperimental; a Bibliologia Hermenêutica; a Bibliologia Verponológica. A informatização bibliográfica da Holoteca; a aplicação
do software livre na catalogação da Holoteca; o arquivamento dos artefatos do saber da Holoteca;
o inventário das obras da Holoteca; a organização do acervo bibliográfico da Holoteca; a indexação bibliográfica da Holoteca; a localização dos livros no acervo da Holoteca.
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Binomiologia: o binômio informatização-catalogação; o binômio catalogador-revisor;
o binômio acervo impresso–acervo digital; o binômio livro-restauro; o binômio etiquetagem-arquivamento; o binômio Holoteca-holotecário; o binômio voluntário-inventarista.
Interaciologia: a interação universalização bibliofílica–intercâmbio de acervos de bibliotecas; a interação Bibliologia-Enciclopediologia; a interação Bibliologia-Verbetografologia;
a interação automação-inventário; a interação inventarista-pesquisador; a interação informatização-Holoteca; a interação acolhimento-orientação.
Crescendologia: o crescendo Holoteca–Megacentro Cultural Holoteca; o crescendo leitura da ficha catalográfica–fichamento da obra.
Trinomiologia: o trinômio Holoteca-arquivo-universalidade; o trinômio catalogação-Arquivologia-Inventariologia.
Polinomiologia: o polinômio objeto-acervo-coleção-Holoteca; o polinômio livro didático–livro técnico–livro raro–livro precioso.
Antagonismologia: o antagonismo catalogar / desordenar; o antagonismo atenção
/ dispersão; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo artefato do saber / bagulho energético; o antagonismo sapiência / insciência; o antagonismo
neofobia / neofilia.
Paradoxologia: o paradoxo no título de livro ―Eu é um Outro‖; o paradoxo no título de
livro ―As Vítimas Algozes‖; o paradoxo no título de livro ―Claro Enigma‖.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia;
a pesquisocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de maior esforço aplicada à recatalogação do acervo holotecário pró-Megacentro Cultural Holoteca.
Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a intelectofilia; a arquivofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a bibliofobia; a ciberfobia; a xenofobia; a intelectofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito do livro impresso ameaçado pelo advento do livro digital; o mito do
livro nascido pronto.
Holotecologia: a Holoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a cosmovisioteca;
a parapsicoteca; a intelectoteca; a megateca.
Interdisciplinologia: a Holotecologia; a Experimentologia; a Arquivologia; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Polimaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o holotecário; o comunicólogo; o trabalhador intelectual; o autor; o copista; o impressor; o editor; o livreiro; o alfarrabista; o bibliotecário; o bibliotecônomo; o bibliotecnólogo; o bibliotecopatólogo; o bibliotecólogo; o crítico; o analista; o compilador; o leitor;
o pesquisador; o poliglota; o preceptor; o professor; o revisor; o tradutor.
Femininologia: a holotecária; a comunicóloga; a trabalhadora intelectual; a autora; a copista; a impressora; a editora; a livreira; a alfarrabista; a bibliotecária; a bibliotecônoma; a bibliotecnóloga; a bibliotecopatóloga; a bibliotecóloga; a crítica; a analista; a compiladora; a leitora;
a pesquisadora; a poliglota; a preceptora; a professora; a revisora; a tradutora.
Hominologia: o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens bibliographicus; o Homo
sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
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scriptor; o Homo sapiens intellectus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicatalogação bibliográfica da Holoteca = a implementada em alguns
exemplares de livros do acervo do CEAEC; maxicatalogação bibliográfica da Holoteca = a realizada na totalidade dos livros do acervo do CEAEC.
Culturologia: a cultura mentalsomática; a cultura da Pesquisologia; a cultura organizacional; a cultura da aprendizagem; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da intercooperação; a cultura do profissionalismo.
Identificação. O Machine Readable Cataloging (MARC) consiste na catalogação do
acervo de modo legível pelo computador, realizada por meio da identificação dos elementos de
maneira clara, possibilitando a leitura e interpretação dos dados catalográficos registrados.
Conteúdo. Dados importantes para determinada biblioteca podem ser omitidos nos registros realizados por outra instituição. Diferentes regras de entrada para documentos e diversificadas listas de cabeçalhos de assunto podem incompatibilizar o intercâmbio, daí a importância do
conteúdo dos registros bibliográficos inseridos no sistema. Os registros MARC são catalogados
pelas normas do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR).
Processamento. Eis, na ordem sequencial, 5 fases para catalogação do livro pela técnica
do Biblivre:
1. Digitalização: cópia digitalizada da capa e da autoridade (autor, entidade, editor conforme a tabela Cutter-Sanborn) do livro.
2. Catalogação: registro do livro no sistema.
3. Revisão: reverificação ou conferência da catalogação no sistema.
4. Etiquetagem: impressão e colagem da etiqueta.
5. Arquivamento: colocação da obra na teca e ou subteca.
Bibliotecoprofilaxia. A boa conservação do acervo das bibliotecas exige o emprego de
técnicas bibliotecoprofiláticas objetivando a recuperação ou restauração das obras e coleções deterioradas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catalogação bibliográfica da Holoteca, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acervo autoparapsíquico evolutivo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
03. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
04. Atendimento holotecário: Holotecologia; Neutro.
05. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Bibliofilia: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Bibliofobia: Mentalsomatologia; Nosográfico.
08. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Biblioteca de Alexandria: Para-Historiografologia; Neutro.
10. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
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Holopensene bibliográfico: Grafopensenologia; Neutro.
Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
Taxologia Holotecária: Holotecologia; Neutro.

A CATALOGAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DA HOLOTECA PERMITE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO, AMPLIANDO O DICIONÁRIO NEUROLÉXICO E DINAMIZANDO
O CONHECIMENTO COSMOVISIOLÓGICO DOS LEITORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os atributos mentaissomáticos aproveitando os artefatos do saber disponíveis na Holoteca? Quais os resultados hauridos desse advento?
Bibliografia Específica:
1. Bonassi, Luiz; Paradoxos: Você tem Certeza sobre Tudo o que Pensa? pref. Marcio Alves; 638 p.; 5 partes; 156 caps.; 150 conclusões; 1 E- mail; 5000 entrevistas; 800 estudos de casos; 81 enus.; 1000 exemplos; 23 filmes; 150
frases - sínteses; 1 minicurriculo; 664 perguntas; 1 questionário; 12 telenotícias; 6 televisivos; 1 teste; 1400 websites; 1000
refs.; 23 x 16 x 3,5 cm; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 379.
2. Federação Brasileira de Associados de Bibliotecários (FEBAB); Código de Catalogação Anglo-Americano; direção de Joint Steering; trad. Anamaria da Costa Cruz; et al.; apres. Sigerid Karin Weiss Dutra, Marcia Rosseto;
& Hubert Alquéres; intr. Rosa Maria Rodrigues Corrêa; Catálogo; LXII + 734 p.; 19 cap.; 6 apênd.; alf.; 28 x 21,5 x 5,5 cm;
br.; 2ª reimp.; Imprensa Oficial; São Paulo, SP, 2010; páginas 1 a 734.
3. Ribeiro, Antonia Motta de Castro Memória; Catalogação de Recursos Bibliográficos AA CR2R em
SRC21; Catálogo; XXVIII + 828 p.; 2 partes; 26 cap.; 371 enus.; 3 escalas; 12 fichas técnicas; 1 formulário; glos. 180
termos; 294 ilus.; 2 mapas; 2 organogramas; 31tab.; 5 apênds.; 1 CD-ROM ;10 refs.; alf; 21,5 x 22,5 x 5 cm; enc.; 5ª Ed.
rev. e atual.; Três em Um; Brasília, DF, 2012; páginas 1 a 828.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
922.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2ª Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 205 a 240.
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 207.
Webgrafia Específica:
1. Morales Lopes, Valentino; La Bibliotecología y Estudios de la Información: Análisis Histórico-Conceptual; Biblioteca Daniel Cosío Villegas; 2008; PDF; 238p.; 6 caps; 20 enus.; 30 notas; 1 anexo; 400 refs.; El Colegio de
México; México; DF; disponível em: < https://pt.scribd.com/document/100867818/La-bibliotecologia-y-estudios-de-lainformacion-analisis-historico-conceptual>: acesso em 31.10.17;19h27.
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CATARATAS DO IGUAÇU
(HIDROENERGOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As Cataratas do Iguaçu são as quedas-d’água de até 80 metros de altura,
dispostas ao longo de 2.700 metros, localizadas na falha geológica do rio homônimo entre o município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil, e o município de Puerto Iguazú, Província de
Misiones, Argentina, compondo atrativo turístico mundialmente conhecido e incluídas entre os
chacras da Terra devido à fartura de hidroenergias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cataratas provém do idioma Latim, cataracta, “grande volume de
água que se precipita do alto”, derivada do idioma Grego, katarrháktes, “que se precipita; que se
atira para baixo”. Surgiu no Século XIV. O termo iguaçu deriva do idioma Guarani, iguaçu,
“água grande”, constituído por i(g), “água”, e açu, “grande”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cascatas do Iguaçu. 2. Quedas do Iguaçu. 3. Cachoeiras do rio
Iguaçu. 4. Saltos do Iguaçu. 5. Catadupas do Iguaçu.
Neologia. As duas expressões compostas Cataratas do Iguaçu turísticas e Cataratas do
Iguaçu hidroenergéticas são neologismos técnicos da Hidroenergologia.
Antonimologia: 1 Corredeiras do rio Iguaçu. 2. Sete Quedas do Iguaçu. 3. Niagara
Falls. 4. Victoria Falls. 5. Salto Ángel.
Estrangeirismologia: a international tourist attraction; a avantage absolu touristique;
o paseo de la luna llena; a breathtaking sight; as Ytororõ Guasu; o World Natural Heritage Site
desde 1984 (Argentina) e 1986 (Brasil); a eleição das Cataratas do Iguaçu entre as new 7 Wonders
of Nature (Ano-base: 2012).
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto à Hidroenergologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da inteligência evolutiva (IE) do maximecanismo evolutivo interassistencial; o holopensene do turismo
internacional; os energopensenes; a energopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os
interpensenes; a interpensenidade; os globopensenes; a globopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as Cataratas do Iguaçu; a marca anual de mais de 1 milhão de visitantes; o fato de as grandes cataratas turísticas do mundo estarem em fronteiras; o universalismo motivado
pelo esplendor da Natureza; a união entre o Brasil e a Argentina; o laboratório do Mercosul;
o gérmen da Integração Latino-Americana; a escassez de dados técnicos confiáveis sobre as
Cataratas do Iguaçu; a dissonância entre os dados disponíveis; o formato semicircular das 275
quedas-d’água; a vazão média das Cataratas na ordem de 1.500m3/s; a distância de aproximadamente 20 quilômetros da desembocadura; os inúmeros atrativos turísticos orbitando as Cataratas
do Iguaçu; as estratégias de abordagem ao assistido em visita às Cataratas; as profissões turísticas
propiciando assistência aos visitantes; a Biblioteca de Turismo Frederico Engel, em Foz do
Iguaçu; as férias enquanto reposição de energias conscienciais a partir das diferentes categorias de
energia imanente.
Parafatologia: a hidroenergia intensa; a energosfera do Salto União; os trabalhos energéticos dos intermissivistas in situ; o aporte de hidroenergias evocadas nas dinâmicas parapsíquicas; a potencialização imediata das manobras energéticas de conscins e consciexes; a infraestrutura turística facilitando a autopesquisa consciencial e bioenergética nas Cataratas do Iguaçu;
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a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitado diante das quedas-d’água; o paralava-jato hidroenergético facultando desbloqueios energossomáticos; as energias dos saltos ajudando na desassim; as hidroenergias auxiliando no alívio e remissão de minidoenças; as megachuveiradas hidroenergéticas; o contato intenso com as hidroenergias das Cataratas favorecendo
a vivência de extrapolacionismos parapsíquicos; as Catadupas do Iguaçu na condição de alvo
mental do projetor lúcido; o nível de inalteração das energias imanentes (EIs) pela consciência
indicando a posição evoluída na escala evolutiva; a inconsciência teática quanto às energias
imanentes e conscienciais de grande parte da Elencologia atuante em torno das Cataratas; as paratecnologias de desassédio; os amparadores extrafísicos aproveitando os contingenciamentos da
visita turística para realizar assistência; o encaminhamento de consciexes à comunex Interlúdio
facilitado pelo manancial de hidroenergias; a magnitude da megaenergia imanente das Cataratas
na época das cheias do Rio Iguaçu fazendo a conscin sentir-se pequena; a comunex Interlúdio situada na Parageografia acima do Parque Nacional do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo quantidade-qualidade das hidroenergias; o sinergismo
energia imanente–energia consciencial (EC) na assistência interconsciencial; o sinergismo
Cognópolis Foz–Cataratas do Iguaçu; o sinergismo tenepes–Cataratas do Iguaçu; o sinergismo
ofiex–Cataratas do Iguaçu; o sinergismo Cataratas do Iguaçu–Interlúdio; o sinergismo assepsia-parassepsia.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado às pesquisas bioenergéticas; o princípio das duas realidades básicas do Cosmos (consciência: o agente; energia imanente: o instrumento); o princípio do realismo energético; o princípio da inexauribilidade das energias imanentes; o princípio da concentração energética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a aplicação das energias conscienciais.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teática pessoal quanto às EIs
e ECs; a teática do parapsiquismo; a teática da interassistencialidade consciencial; a teoria da
usina consciencial.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); as técnicas de discriminação de energias; a técnica das 40 manobras fundamentais com as ECs; a técnica do arco
voltaico craniochacral; a técnica do acoplamento energético; as técnicas de encapsulamento
energético; as técnicas de autodefesa energética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos das hidroenergias na potencialização das manobras energéticas;
os efeitos da extrapolação parapsíquica decorrentes do acoplamento com grande quantidade de
hidroenergias; os efeitos da qualidade bioenergética no holossoma; o efeito da desativação temporária dos mecanismos de autodefesa facilitando a interassistência.
Neossinapsologia: o afloramento de neossinapses proporcionadas pelo contato intenso
e prolongado com hidroenergias fartas.
Ciclologia: o ciclo dia-noite; o ciclo hidrológico; o ciclo das chuvas; o ciclo das vazões
do Rio Iguaçu modulando o volume d’água das Cataratas; o ciclo fluvial cheias-secas.
Enumerologia: a energia elétrica; a geoenergia; a hidroenergia; a aeroenergia; a fitoenergia; a zooenergia; a energia consciencial.
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Binomiologia: a derrogação do binômio espaço-tempo pelas energias imanentes e conscienciais; o binômio incriatividade–indestrutibilidade da energia; o binômio fartura das energias
conscienciais–fartura das hidroenergias das Cataratas; o binômio autolucidez–discernimento
energético; o binômio tenepes-ofiex; o binômio Brasil-Argentina; o binômio Floresta Subtropical
Úmida–Cataratas do Iguaçu.
Interaciologia: a interação turista–guia de turismo; a interação energia-matéria; a interação absorção energética–exteriorização energética; a interação treinamento bioenergético assistido–autodidatismo bioenergético; a interação Parque Nacional do Iguaçu (Brasil)–Parque
Nacional del Iguazú (Argentina); a interação Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Cataratas do Iguaçu; a interação Central Extrafísica de Energia (CEE)–
–Cataratas do Iguaçu.
Crescendologia: o crescendo energia potencial–energia cinética–hidroenergia assistencial potencializada; o crescendo da escala evolutiva das consciências determinando o emprego
assistencial das hidroenergias; o crescendo sondagem bioenergética–abordagem bioenergética–
–experiência bioenergética; o crescendo estado vibracional–sinalética energética; o crescendo
evolutivo iscagem inconsciente–iscagem lúcida interassistencial; o crescendo abordagem mecanicista–abordagem sistêmica–paradigma consciencial; o crescendo do acúmulo energético qualificando e potencializando o holopensene pessoal e ambiental.
Trinomiologia: o trinômio hidroenergológico Cataratas do Iguaçu–Aquífero Guarani–
–Reservatório de Itaipu; o trinômio Bioenergética-animismo-parapsiquismo; o trinômio domínio
energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial; o trinômio extensão-intensidade-qualidade das energias conscienciais; o trinômio energossomaticidade-intencionalidade-autocosmoeticidade; o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio Rio Iguaçu–Cataratas do Iguaçu–foz do rio Iguaçu–Tríplice Fronteira.
Antagonismologia: o antagonismo abordagem artística / abordagem técnica; o antagonismo melin / euforin; o antagonismo cascagrossismo energético / autodiscernimento energético;
o antagonismo uso cosmoético das hidroenergias / uso inconsequente das hidroenergias; o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo persistência / dispersão
consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;
o paradoxo da sutileza e força dos fenômenos parapsíquicos; o paradoxo da subjetividade objetiva do parapsiquismo.
Politicologia: a energocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a hidrofilia; a geofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: as prescrições contra a síndrome do exaurimento energossomático.
Maniologia: a fenomenomania.
Mitologia: os mitos do desenvolvimento parapsíquico.
Holotecologia: a hidroteca; a turismoteca; a Fozteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a parapsicoteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Hidroenergologia; a Bioenergologia; a Energossomatologia;
a Hidrologia Fluvial; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Parageografologia; a Parassociologia; a Holoconviviologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin energênica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o energicista; o energizador lúcido; o sensitivo; o parapsiquista; o clarividente;
o excursionista; o turista; o guia de turismo; o profissional do turismo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a energicista; a energizadora lúcida; a sensitiva; a parapsiquista; a clarividente;
a excursionista; a turista; a guia de turismo; a profissional do turismo.
Hominologia: o Homo sapiens energus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens energodonator; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens energoevolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cataratas do Iguaçu turísticas = as quedas-d’água encaradas tão só na
condição de megatrativo turístico capaz de embevecer turistas do mundo inteiro; Cataratas do
Iguaçu hidroenergéticas = as quedas-d’água encaradas como megausina hidroenergética capaz de
potencializar trabalhos interassistenciais em prol da evolução consciencial.
Culturologia: a Multiculturologia da Energossomatologia; a Paraculturologia da energossomaticidade cosmoética; a Culturologia da Parapercepciologia Bioenergética; a cultura parapsíquica interassistencial; a cultura da paz; a cultura do Maxifraternismo; a paracultura profilática das práticas bioenergéticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com as Cataratas do Iguaçu, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
04. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Dimener: Energossomatologia; Neutro.
Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interlúdio: Parageografologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Trilha energética: Intrafisicologia; Neutro.

AS CATARATAS DO IGUAÇU, NA CONDIÇÃO DE VÓRTICE
PLANETÁRIO DE HIDROENERGIAS, MERECEM SER INSERIDAS NA PAUTA DE PESQUISA DOS INTERMISSIVISTAS,
NOTADAMENTE DOS RADICADOS NA COGNÓPOLIS FOZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita o manancial energético das Cataratas
do Iguaçu para o autodesenvolvimento energossomático? De 1 a 5, qual a nota pessoal em relação
à desenvoltura no emprego interassistencial das hidroenergias?
Bibliografia Específica:
1. Lima, Jackson; A Y-Guaçu Secreta: Cataratas do Iguaçu como Um Chacra da Terra; 82 p.; 23 caps.; 18
citações; 2 enus.; 7 fotos; 1 ilus.; 1 mapa; glos. 24 termos; 8 websites; 19 refs.; 21 x 19,5 cm; br.; S. E.; Foz do Iguaçu,
PR; 2005; páginas 31 a 53.
2. Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu-PR (SMTU); Inventário da Oferta Turística de Foz
do Iguaçu; 220 p.; 6 caps.; 3 cronologias; 797 E-mails; 79 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 76 siglas; 105 tabs.; 696 websites; 40
refs.; 30 x 21 cm; espiralado; Secretaria Municipal de Turismo (SMTU); 2010; Foz do Iguaçu, PR; página 37.
3. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 575 a 607.

O. M.
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CATARSE COSMOÉTICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A catarse cosmoética é o ato, efeito, condição, operação ou técnica da depuração intencional da consciência, individual ou grupalmente, e o consequente alívio relativo às
autoculpas anticosmoéticas, a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo catarse vem do idioma Inglês, catharsis, e este do idioma Grego,
kátharsis, “purificação; purgação; alívio da alma pela satisfação de necessidade moral”. Surgiu no
Século XX. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo;
universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma
Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idioma Grego,
éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Depuração cosmoética. 2. Alívio consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo catarse: anticatarse; autocatarse; catársia; catártica; catártico; hematocatarse; hemocatarse; hipercatarse;
maxicatarse; minicatarse; paracatarse; pós-catarse; pré-catarse.
Neologia. As 3 expressões compostas catarse cosmoética, minicatarse cosmoética e maxicatarse cosmoética são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Consciência anticosmoética. 2. Consciência alienada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação da intencionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de reciclagem; a reciclagem do materpensene pessoal; a linearidade da autopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a catarse cosmoética; a Higiene Consciencial; a ordenação do microuniverso
consciencial; a substituição dos megatrafares por megatrafores; a crise moral pessoal; a cosmovisão do momento evolutivo; o cenário da vida intrafísica; as autorreflexões; os solilóquios; a viragem da intraconsciencialidade; as autodefinições; as autodeliberações; as neointenções; os neopropósitos; os neoposicionamentos; as mudanças nas condutas; o autocomprometimento autocrítico; o detalhamento das renovações; as repercussões no grupocarma; as autossuperações; a recomposição do quadro das amizades; a requalificação dos interesses indispensáveis; o resgate dos conhecimentos antes relegados ao acostamento intelectivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o incremento da
autoparaperceptibilidade; o aprofundamento teático da sinalética energética e parapsíquica
pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a hololucidez; o autenfrentamento; a autocriticidade; a autodesassedialidade; a autotransparência; a autofidedignidade; a autocosmoeticidade.
Binomiologia: o binômio autabnegação-moréxis.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto.
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Politicologia: a cosmoeticocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a decidofilia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a recexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia;
a Voliciologia; a Intencionologia; a Autoconscienciometrologia; a Evoluciologia; a Recexologia;
a Etologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as companhias evolutivas; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicatarse cosmoética = a realização da reciclagem existencial (recéxis), pessoal, de modo abrangente; maxicatarse cosmoética = o desenvolvimento dinâmico incessante da reciclagem intraconsciencial (recin), pessoal, de modo aprofundado.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 categorias de catarses em
geral:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Abrupta.
Básica.
Coletiva.
Consciencial.
Cosmoética.
Energética.
Grupal.
Multidimensional.
Multiexistencial.
Parapsíquica.
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13.
14.
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Psicológica.
Social.
Somática.
Terapêutica.

Cosmoeticidade. A Cosmoeticologia é o conjunto de valores regulando a conduta da
consciência em todas as dimensões onde a mesma se manifesta.
Autoconsciencialidade. Somos todos desiguais quanto ao nível da evolução intraconsciencial. Pelos valores da Cosmoeticologia, dentro da lucidez ou autoconscientização, a consciência julga a si mesma, autopune ou recompensa a si própria, dentro do caminho evolutivo.
O orientador evolutivo, orientólogo ou evoluciólogo aponta tão só o megadiscernimento.
Catarse. Chega o dia no qual a consciência entra na crise decisiva de autexame ou no
momento de catarse cosmoética. Assim nascem os primeiros sinais da vocação para o exercício
da Cosmoeticologia. Neste caso, a autorganização é insubstituível.
Revisão. Daí em diante, a consciência revê os interesses e metas, estabelece de maneira
mais acurada os direitos universais de todas as consciências e a distinção mais nítida entre o direito público e o direito privativo.
Paradireitologia. O poder consciencial com a Cosmoeticologia torna a conscin mais sadia: ocorre a depuração ética. O autocomportamento ético se modifica para melhor. A consciência
vale-se dos próprios direitos e não dos próprios poderes.
Serenologia. A partir da catarse, a Cosmoeticologia estará sempre em moda para
a consciência desejosa de alcançar a condição do serenismo. Nasce a conscin corresponsável pelo
futuro da Socin. Pela Cosmoeticologia, não há erros inócuos.
Reconstrução. Somente depois a catarse cosmoética individual consegue atingir número
maior de conscins, e sobrevém a instalação do lento exercício de reconstrução moral e ética da
função pública, do Estado e da Socin, até então predominantemente patológica.
Transparência. Neste ponto evolutivo, as escandalosas elites da Socin, as classes dominantes, principais responsáveis pelos desmandos anticosmoéticos, conseguem colocar a transparência na política como valor real, diminuindo os enganos, mentiras, omissões, impunidades, burocracias, leviandades, irresponsabilidades, cartorialismos, corrupções multímodas e os shows de
cinismos e falsidades em todas as mídias.
Grupocarma. As elites da Socin, a esta altura, não passando mais tanto por cima da Ética, dissimulam menos e colocam menos coisas escondidas “atrás das portas, debaixo dos tapetes,
sob colchões ou trancadas em armários”. Tem início os primeiros passos para o casamento da Politicologia com a Ética. A Cosmoeticologia individual ou egocármica começa a levedar, igual
a fermento, a Cosmoeticologia coletiva ou grupocármica.
População. Somente então, enorme faixa da população, agora mais politizada, vem a ser
considerada como existente na condição de cidadania e torna-se influente, de algum modo, dentro
da Socin.
Avaliação. Por estas considerações, qualquer conscin lúcida pode avaliar o grau da importância, dentro da Cosmoeticologia, do grupocarma, hoje, onde respira e exerce influência de
cidadania, notadamente na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com catarse cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
2. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
3. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
4. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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5. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
6. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
7. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

A COSMOETICOLOGIA JAMAIS ATUA COMO FATOR DE
COERÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS, CONTUDO, A CATARSE
COSMOÉTICA É CONDIÇÃO SINE QUA NON DA EVOLUÇÃO
CONSCIENCIAL PARA TODOS, CONSCINS E CONSCIEXES.
Questionologia. Desde quando você, leitor ou leitora intermissivista, promoveu a própria catarse cosmoética? O código pessoal de Cosmoética vem sendo aperfeiçoado por você?
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CATÁSTASE AUTODESASSEDIADORA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A catástase autodesassediadora é o momento do irrompimento de autolucidez da conscin autoconsciencioterapeuta capaz de arrematar, concluir, desenlaçar, desenredar,
dissipar, obliterar, solucionar a intraconflitividade iminente, possibilitando a autodesintrusão pensênica e, em consequência, permitindo a intervenção cosmoética da equipe extrafísica de amparadores.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra catástase deriva do idioma Grego, katástasis, “ação de puxar; ato
de instalar, constituir; estabelecimento”. O elemento de composição auto procede do mesmo 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.
Sinonimologia: 1. Clímax autodesassediador. 2. Apogeu da autodesintrusão. 3. Desenredo autodesassediador. 4. Desintoxicação da autopatopensenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo catástase:
anticatástase; apocatástase; apocatástico; catastáltico; catastático; catastínico; minicatástase;
maxicatástase.
Neologia. As 3 expressões compostas catástase autodesassediadora, minicatástase autodesassediadora e maxicatástase autodesassediadora são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Clímax autassediador. 2. Auge do antidiscernimento. 3. Intrusão
pensênica autassediadora. 4. Irresolução da conflitividade.
Estrangeirismologia: o turning point da autoconsciencioterapia; o nec plus ultra do autodesassédio; o insight da pararrealidade inegável; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pensênica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autodesassédio: podium autocognitivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a eliminação dos pensenes conflituosos; a mudança lúcida e autocrítica do megafoco das autopensenizações; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autodepuração pensênica; a clarificação autopensênica; a higienização holopensênica.
Fatologia: a catástase autodesassediadora; o autesclarecimento promovendo a chispa
discernidora para alcançar o autodesassédio; o pináculo do atual momento evolutivo; o autodiagnóstico da intraconflitividade; as rupturas contra o autassédio; a autocrítica reveladora; a autopotencialização da hiperacuidade; a análise criteriosa dos fatos e parafatos potencializando a autocompreensão; o gargalo evolutivo prenunciando novos patamares de manifestações conscienciais;
a bússola consciencial sinalizando a direção cosmoética das manifestações pensênicas; a recuperação de cons explicitando a intenção cosmoética da consciência; a qualificação da intenção ilibada; o loc interno; a autexposição sincera; o desnudamento intraconsciencial; o retorno à saúde;
a restauração do equilíbrio holossomático à partir da compreensão da realidade íntima; a higiene
consciencial; a autoconsciencialidade; a autacareação cosmoética; o acume da performance evo-
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lutiva; o autoultimato quanto aos acumpliciamentos evitáveis; o tope da crise de crescimento;
o momento de mutação intraconsciencial; a viragem de mesa; a reversão dos bloqueios corticais
cronicificados; a percepção da recin necessária, essencial, indispensável à evolução consciencial;
a saída da zona de conforto precedendo o aborto da anticonflitividade; a autoincorruptibilidade
durante a fase de autodiagnóstico; o descarte das autovitimizações; a compreensão dos prejuízos
de pseudoganhos antievolutivos; o entendimento das imaturidades automiméticas descartáveis;
a catálise do prioritário; o autodiscernimento; a assertividade no atual momento evolutivo; o neopatamar das automanifestações; a depuração dos mecanismos de defesa do ego; a aplicação lúcida
da vontade; a oportunidade evolutiva da autonomia consciencial; a cosmovisão pessoal; a decisão
de mudar para melhor objetivando maior rendimento evolutivo; a ruptura dos mecanismos de funcionamento nocivos e atravancadores da proéxis; as autoconfrontações dos comportamentos reativos desnecessários; o autoimperdoamento cosmoético necessário ao entendimento do ciclo de serialidade consciencial e multiexistencial; o inevitável despertamento para a interassistencialidade;
o ato de assumir as autorresponsabilidades perante a multidimencionalidade; as inspirações da
equipe extrafísica de amparadores; o click autodesassediador; a impactoterapia destrutiva e cosmoética; o desapego inteligente das posturas anticosmoéticas; a Autotaquirritimologia do evoluciente; a Autotaquirritimologia do consciencioterapeuta; o momento de saturação intraconsciencial;
o autoultimato pró-evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e autodesassediador; a clarificação da psicosfera energética pessoal; a desintoxicação energética; o arco voltaico
craniochacral; a eliminação dos bloqueios das energias corticais; o autoposicionamento de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores extrafísicos; a validação das paraevidências;
o paramomento impactante; a inteligência evolutiva (IE); o parapsicodrama possibilitando a automanifestação consciencial mais evoluída; a projecioterapia catalizando a recuperação de cons;
a paraprocedência; os Cursos Intermissivos (CIs).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo evoluciente–amparador extrafísico; o sinergismo autoimpactoterapia-autodesassédio; o sinergismo da
autopensenização reciclada; o sinergismo cérebro-paracérebro.
Principiologia: o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da abnegação
cosmoética; o princípio da assepsia mentalsomática prenunciando o desfecho do autodesassédio.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o autodesassédio.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do EV aplicada à reciclagen intraconsciencial.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do conscienciograma;
o conjunto de técnicas consciencioterápicas, autoconsciencioterápicas e paraconsciencioterápicas; a técnica da autorganização consciencial; a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva.
Voluntariologia: a importância do vínculo consciencial através do voluntariado em
Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pesênica; o laboratório conscienciológico Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Efeitologia: o efeito da neoverpon impactante; o efeito da autacareação cosmoética; os
efeitos terapêuticos do EV; os efeitos do eudemonismo cosmoético após a autocognição indescartável.
Neossinapsologia: as neossinapses autesclarecedoras e otimizadoras da programação
existencial; a conexão com os amparadores a partir da formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico iniciado após os autoposicionamentos cosmoéticos.
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Enumerologia: a crise consciencial; o início da autoconsciencioterapia; os labcons pessoais; a participação nas tertúlias conscienciológicas; a interação com os compassageiros evolutivos; os estudos na Holoteca e Holociclo; as reuniões clínicas consciencioterápicas.
Binomiologia: o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio reflexão-autocompreensão; o binômio vontade-recin; o binômio ignorância-autoconhecimento.
Interaciologia: a interação consciencioterapeutas-paraconsciencioterapeutas.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autassédio-heterassédio-autodesassédio; o trinômio apego-lucidez-desapego.
Polinomiologia: o polinômio prótase-epítase-catástase-catástrofe.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à recuperação de cons; as leis da
Cosmoética.
Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a autopesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a postura antievolutiva frente
à síndrome da apriorismose.
Holotecologia: a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a parapsicoteca;
a tecnoteca; a consciencioterapeuticoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Consciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Desassediologia; a Autodespertologia;
a Autocoscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin determinada; a conscin
ortopensênica; a consciex amparadora de função; a consciex coterapeuta; a conscin coterapeuta;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista; o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante
existencial; o proexista; o proexólogo; o tenepessista; o consciencioterapeuta; o parapercepciologista; o desperto; o completista.
Femininologia: a intermissivista; a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante
existencial; a proexista; a proexóloga; a tenepessista; a consciencioterapeuta; a parapercepciologista; a desperta; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens determinator; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens consciustherapeuticus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens sanus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicatástase autodesassediadora = o momento de irrompimento de autolucidez quanto ao minitrafar, promovendo o autodesassédio pensênico correspondente; maxicatástase autodesassediadora = o momento de irrompimento de autolucidez quanto ao megatrafar,
promovendo o autodesassédio pensênico correspondente.
Culturologia: a cultura do maior esforço; a cultura do estado vibracional profilático;
a cultura da profilaxia em saúde consciencial; a cultura da Autoconsciencioterapia.
Holomaturologia. Interessa mais à conscin intermissivista eliminar profilaticamente os
surtos banais de imaturidade diuturnos e romper de vez com os autacumpliciamentos anticosmo-
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éticos, para, então, acelerar o desenvolvimento da maturidade consciencial integrada. Dessa maneira, podendo usufruir da autodesperticidade libertária. A catástase acontece quando o autoconflito do atual momento evolutivo é resolvido através da ampliação da autocognição.
Recinologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 60 pré-requisitos prioritários, conscienciométricos, a serem aplicados durante a autoconsciencioterapia e capazes de aferir o nível de
autoconsciencialidade recinológica da conscin intermissivista motivada em aprofundar as pesquisas da catástase autodesassediadora:
01. Abertismo consciencial.
02. Antiemocionalidade.
03. Autabrangência consciencial.
04. Autantiprocrastinação.
05. Autantivitimização.
06. Autatualização consciencial.
07. Autempenho proexológico.
08. Autenticidade.
09. Autestima sadia.
10. Autexpressão homeostática.
11. Autocoerência.
12. Autocompreensão.
13. Autoconfiança.
14. Autoconscientização multidimensional (AM).
15. Autocorreção evolutiva.
16. Autocrítica cosmoética.
17. Autodefesa energética (EV).
18. Autodesapego evolutivo.
19. Autodesassombro cosmoético.
20. Autodesenvoltura evolutiva.
21. Autodesrepressão.
22. Autodeterminação evolutiva.
23. Autodiscernimento.
24. Autodisponibilidade cosmoética.
25. Autodomínio consciencial.
26. Autofirmeza evolutiva.
27. Autoimunidade consciencial.
28. Autoincorruptibilidade.
29. Autointencionalidade homeostática.
30. Autoliderança cosmoética.
31. Automaxifraternismo.
32. Automegafoco evolutivo.
33. Autonomia consciencial.
34. Autoparaassepsia.
35. Autoparadileção evolutiva.
36. Autoparapercepção.
37. Autoparavinco intermissivo.
38. Autopensenidade homeostática.
39. Autoperquirição cosmoética.
40. Autoperspicácia.
41. Autoposicionamento cosmoético.
42. Autopredisposição evolutiva.
43. Autopresciência evolutiva.
44. Autopriorização evolutiva.
45. Autoproevolutividade.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Autoprojecioterapia.
Autorreflexão consciencial.
Autorrefratariedade consciencial.
Autorresiliência.
Autorrespeito.
Autorresponsabilidade evolutiva.
Autoscopia extraconsciencial.
Autoscopia intraconsciencial.
Autossinceridade lúcida.
Autotaquipsiquismo.
Hiperacuidade.
Humor homeostático.
Incredulidade cosmoética.
Neofilia.
Renúncia superavitária.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a catástase autodesassediadora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Auge consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
05. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
07. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
09. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
15. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

A EFICÁCIA DA CATÁSTASE AUTODESASSEDIADORA DEPENDE DA AMPLIAÇÃO DA LUCIDEZ, ORTOPRIORIZAÇÃO
E AUTODETERMINAÇÃO EVOLUTIVA DO INTERMISSIVISTA,
INTERESSADO NA VIVÊNCIA DA AUTODESASSEDIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está disposto(a) a optar pela profilaxia da doença
consciencial? Sente-se responsável e preparado(a) para remediar os desgastes da intraconflitividade?
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DA
MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A categoria da minipeça interassistencial é o predicamento da consciência
lúcida dedicada ao trabalho assistencial, interconsciencial, multidimensional e cosmovisiológico
do próprio grupo evolutivo, convicta da função menor pessoal, contudo produtiva e participativa,
dentro do maximecanismo de assistência às conscins e consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo categoria deriva do idioma Grego, kategoria, “acusação; qualidade
atribuída a algum objeto”, provavelmente através do idioma Francês, catégorie. Surgiu no Século
XVIII. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, mininus, “menor; pequeno”. O vocábulo peça procede do idioma Celta, pettia, “pedaço”. Apareceu por volta do ano 977. O prefixo
inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Categorização da minipeça interassistencial. 2. Categoria da minipeça parapsíquica. 3. Categoria da minipeça interdimensional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo categoria:
categorema; categoremático; categorial; categorialidade; categórica; categórico; categórico-dedutivo; categorização; categorizado; categorizar.
Neologia. As 3 expressões compostas categoria da minipeça interassistencial, categoria
da minipeça interassistencial madura e categoria da minipeça interassistencial juvenil são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Categorização do maximecanismo interassistencial. 2. Categoria do
maximecanismo interassistencial. 3. Categoria do maximecanismo multidimensional.
Estrangeirismologia: o strong profile; o honors student evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o autodidatismo contínuo da conscin intermissivista; a radicação vitalícia na
Cognópolis.
Parafatologia: a categoria da minipeça interassistencial; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o registro extrafísico, na paraprocedência pessoal, da atual conscin minipeça interassistencial; a integração da conscin às tarefas libertárias; a interdependência evolutiva
consentida; o pré-anonimato evolutivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático como primeiro passo para o domínio das energias conscienciais (ECs) da conscin; o maximecanismo interassistencial sob a direção de evoluciólogos extrafísicos; o governo central dos mecanismos interassistenciais sob a autoridade ou superintendência do Colégio Invisível dos Serenões;
a autoclassificação da categoria da minipeça interassistencial na condição de extracon; a Enciclopédia da Conscienciologia como instrumento gerador de extracons à conscin intermissivista, especialmente aos jovens inversores, rapazes e moças; as categorias das minipeças interassistenciais
ínsitas nos verbetes da Enciclopédia; a recuperação dos cons magnos; as autorretrocognições;
a escala evolutiva das consciências; a comunex Interlúdio.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria das singularidades; a teoria da
meritocracia.
Tecnologia: a técnica da minipeça interassistencial multidimensional; a técnica do arco
voltaico craniochacral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Efeitologia: os efeitos multidimensionais das minipeças interassistenciais.
Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais; as neossinapses de extracons.
Ciclologia: o ciclo EV-tenepes-ofiex; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a minipeça autoconsciente; a minipeça compenetrada; a minipeça responsável; a minipeça cosmoética; a minipeça solidária; a minipeça interassistencial; a minipeça
multidimensional.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio minipeça-maximecanismo.
Interaciologia: a interação dos maximecanismos multidimensionais, interassistenciais,
com as Centrais Extrafísicas.
Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos das consciências; o crescendo
tacon-tares; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo
minipeça interassistencial–maximecanismo interassistencial; o crescendo assistido-assistente;
o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio macrossoma–paramicrochip–minipeça interassistencial;
o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio (aliteração) intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio (aliteração) interassistencial-interconsciencial-interdimensional da minipeça e do maximecanismo; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio projetor consciente–epicon-ofiexista.
Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo amparador intrafísico / assediador intrafísico; o antagonismo amparador extrafísico / assediador extrafísico; o antagonismo equipex / manada assediadora; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo livre-arbítrio pessoal / heterodeterminismo; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da domesticação mútua; o paradoxo intraconsciencial pesquisador independente intrafísico–minipeça interassistencial multidimensional dependente; o paradoxo anonimato intrafísico–exposição extrafísica da interassistencialidade dos
Serenões.
Politicologia: a política da Assistenciologia Multidimensional; a proexocracia; a assistenciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva; a lei básica da interassistencialidade consciencial do menos doente, mais experiente, ajudar ao mais doente, menos experiente.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xenofilia; a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca; a experimentoteca; a socioteca; a elencoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Comunicologia;
a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça interassistencial; a personalidade trifacetada autodecisor–pesquisador independente–minipeça interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: categoria da minipeça interassistencial madura = a da conscin minipeça
interassistencial a partir da maturidade biológica (recéxis); categoria da minipeça interassistencial
juvenil = a da conscin minipeça interassistencial a partir da juventude (invéxis).
Culturologia: a Multiculturologia; a cultura da interassistencialidade consciencial;
a cultura da grupalidade quando operosa e cosmoética.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, ascendente ou evolutiva, as 7 categorias de minipeças interassistenciais, básicas:
1. Minipeça interassistencial: tenepessista, tarística; o praticante, homem ou mulher,
da tenepes.
2. Minipeça interassistencial: projecionista; o projetor ou projetora autoconsciente.
3. Minipeça interassistencial: epicentrista; o epicon, homem ou mulher.
4. Minipeça interassistencial: ofiexista; o responsável, homem ou mulher da ofiex
pessoal.
5. Minipeça interassistencial: desperticista; o ser desperto, homem ou mulher.
6. Minipeça interassistencial: semiconsciexista; a conscin semiconsciex, homem ou
mulher.
7. Minipeça interassistencial: teleguiada; o teleguiado autocrítico, homem ou mulher.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a categoria da minipeça interassistencial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
10. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
11. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
12. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A CATEGORIZAÇÃO MAIS ACURADA DA MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL, DENTRO DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL, INTERESSA PROFUNDAMENTE A TODAS
AS CONSCINS LÚCIDAS, INTERMISSIVISTAS, NA CCCI.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a categorização da minipeça interassistencial? Você admite alguma relação pessoal com tal assunto transcendente?
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CATEGORIA DE COMUNICAÇÃO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A categoria de comunicação é o tipo específico de comunicabilidade empregado pela consciência, em si, e pelas consciências, em geral, especificamente quando se busca
enfatizar a transmissão de conhecimento ou informação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo categoria deriva do idioma Grego, kategoria, “acusação; qualidade
atribuída a algum objeto”, provavelmente através do idioma Francês, catégorie. Surgiu no Século
XVIII. O vocábulo comunicação procede do idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar,
de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Tipo de comunicação. 02. Classe da comunicação. 03. Forma de
comunicação. 04. Caráter de comunicação. 05. Espécie de comunicação; ferramenta de comunicação; instrumento de comunicação. 06. Cadeia de comunicação; canal de comunicação; linha de
comunicação; veículo de comunicação. 07. Qualidade de comunicação. 8. Estilo de comunicação; método de comunicação; processo de comunicação. 09. Taxologia da comunicação.
10. Hierarquia de comunicação; rede de comunicação; sistema de comunicação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo comunicação: anticomunicação; comunicabilidade; comunicado; comunicador; comunicadora; comunicante; comunicar; comunicativa; comunicatividade; comunicativo; comunicável; comunicóloga;
Comunicologia; comunicólogo; comunicoteca; incomunicação; infocomunicação; infocomunicóloga; Infocomunicologia; infocomunicólogo; intercomunicação; intracomunicação; megacomunicação; minicomunicação; omnicomunicação; paracomunicação; Paracomunicologia; subcomunicação; supercomunicação.
Neologia. As duas expressões compostas categoria de comunicação intrafísica e categoria de comunicação extrafísica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Incomunicabilidade; incomunicação. 2. Anticomunicação. 3. Autismo.
Estrangeirismologia: a network; o briefing; o recall; o E-mail; o folder; o draft;
o flyer; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade intra e extrafísica da conscin, homem ou mulher.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a categoria de comunicação; a comunicação como sendo a base para todas as
formas de organização física e extrafísica; a transmissão do conhecimento; as barreiras comunicativas; as estratégias comunicativas; a via expressa do pensamento; a exposição oral; a informação;
a mensagem; a notícia; o recado; o relato; o aviso; a obra-prima escrita; o diálogo; a dialética;
o somatório de ideias; a metacomunicação; a linguagem corporal; a mímica; o conteúdo da comunicação; a Era da Supercomunicação Global; a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); os aparelhos específicos; os dispositivos técnicos; os signos sonoros, escritos, iconográficos e gestuais; as mídias; os multimeios; o jornal; a revista; a rádio;
a televisão; o cinema; o teatro; a novela; o circo; o folclore; o show; o outdoor; a mala direta;
o balão inflável; o anúncio no site da Internet; a Infocomunicologia.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a comunicação interdimensional; o conscienciês como expressão
comunicativa máxima; a comunicação telepática mentalsoma a mentalsoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a comunicação sinergística.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: os códigos internacionais de comunicação.
Tecnologia: as técnicas de comunicação em geral; a técnica da comunicação científica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas;
o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: o efeito halo das comunicações.
Ciclologia: o ciclo leitura do autor–leitura do leitor.
Enumerologia: os ruídos físicos na comunicação; os ruídos linguísticos na comunicação; os ruídos apriorísticos na comunicação; os ruídos emocionais na comunicação; os ruídos psicológicos na comunicação; os ruídos compulsivos na comunicação; os ruídos assediadores na comunicação.
Binomiologia: o binômio professor-aluno; o binômio parapsíquico comunicação visual–comunicação paravisual; o binômio mensagem–contexto da emissão.
Interaciologia: a interação pergunta-resposta; a interação transmissão-recepção; a interação (dupla) fonte emissora–destinatário receptor; a interação codificação na fonte–decodificação no destino.
Crescendologia: o crescendo das supercomunicações na vida moderna; o crescendo babelismo-conscienciês.
Trinomiologia: o trinômio emissor-mensagem-receptor; o trinômio cultura-comunicação-discernimento.
Polinomiologia: o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback.
Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo microfone / coleira.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: as leis das comunicações.
Filiologia: a comunicofilia; a sociofilia; a neofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a evolucioteca; a socioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Fonoaudiologia; a Projeciologia; a Oratoriologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o criptanalista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a criptanalista.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: categoria de comunicação intrafísica = a desenvolvida nesta dimensão
humana; categoria de comunicação extrafísica = a desenvolvida com recursos paraperceptivos ou
extrassensoriais.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade em geral; a cultura da comunicação interconsciencial máxima.
Cogniciologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as
4 categorias fundamentais das comunicações de conhecimento no Terceiro Milênio:
1. Comunicação intrapessoal: intraconsciencial; fechada no âmbito do microuniverso
consciencial; consigo mesmo, com as emoções, o soma, as ideias e os anseios; as percepções
e reações pessoais; as autopensenizações; as autorreflexões.
2. Comunicação interpessoal: intrafísica; as interações entre duas ou mais conscins na
condição de emissoras e receptoras de mensagens; o feedback.
3. Comunicação coletiva: intrafísica; intergrupal; a direta; a indireta; a correspondência; as cartas, os avisos; os panfletos; os jornais; as mensagens digitais; o telefone; a conference
call; a videoconferência; o correio eletrônico; a Internet; a Intranet; o Skype.
4. Comunicação parapsíquica: interparacerebral; a paraperceptibilidade; as percepções
extrassensoriais; o autoparapsiquismo; o heteroparapsiquismo; as modalidades dos fenômenos paraperceptivos; as energias conscienciais (ECs); a telepatia; a psicofonia; a psicografia; a pangrafia; o monólogo psicofônico.
Taxologia. De acordo com a Pensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 160
tipos de comunicações, em geral:
01. Comunicação aberta.
02. Comunicação abstrativa.
03. Comunicação administrativa.
04. Comunicação alternativa.
05. Comunicação amadora.
06. Comunicação ambiental.
07. Comunicação analógica.
08. Comunicação anímico-parapsíquica.
09. Comunicação antecipada.
10. Comunicação ao vivo.
11. Comunicação artística.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação

assediadora: xenopensenes; cunhas mentais.
assíncrona.
assistencial.
associativa.
audiovisual.
auditiva: sensorial.
auxiliar.
avançada.
bidirecional: mão dupla.
breve.
cara a cara.
científica.
coletiva.
comercial.
compulsória.
concisa.
conscienciológica.
corporal.
corporativa.
criptografada.
cultural.
cursiva.
da boca para o ouvido.
de dados: serial.
de massa.
de retorno.
desimpedida.
diagnóstica.
didática.
digital.
direta.
do dia a dia.
educativa: profissional.
eficaz.
eletrônica.
emocional.
empática.
empírica.
empresarial.
em ricochete.
energética.
esclarecedora.
escrita.
especializada.
espírita.
espontânea: informal.
esporádica.
externa.
extraconsciencial.
extrafísica.
factual.
falsa.
familiar.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação

fechada: particular.
ferroviária.
física.
fluente.
gestual.
global.
gráfica.
gustativa.
horizontal.
humana.
humorística.
imagética.
imposta.
impressa: jornal; revista.
incompleta.
indireta.
ineficaz.
informal.
instantânea.
institucional.
integrada.
integral.
intelectual.
inteligente.
intempestiva.
intensiva.
interassistencial.
interconsciencial.
interconsciexes.
interconscins.
interdimensional.
intergrupal.
intermissiva.
interna.
internacional.
interpessoal.
interplanetária.
intersubjetiva.
intervivos.
intoxicante.
intrafísica.
intrapessoal.
jornalística.
linguística.
literária.
livre.
luminosa.
não verbal: humana; interanimal.
obscura.
olfativa.
onipresente.
óptica.
organizacional.
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação

paradigmática.
parapsíquica.
paratelepática.
paravisual.
particular.
pedagógica.
pensênica.
persuasiva.
pessoal.
postal.
preliminar.
processual.
profissional.
protética.
psicofônica.
pública.
publicitária.
radiofônica.
recíproca.
rotineira.
séria.
simbólica.
síncrona.
sinergística.
social.
sofisticada.
somática.
sonora.
subumana.
superabrangente.
tátil.
técnica.
telefônica.
telegráfica.
telepática.
televisiva.
terapêutica.
unidirecional.
verbal.
verborrágica.
verdadeira.
vertical.
virtual.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a categoria de comunicação, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
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Citaciologia: Comunicologia; Neutro.
Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
Palavra: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.

NESTA ERA DAS SUPERCOMUNICAÇÕES, A CATEGORIA
DE COMUNICAÇÃO MAIS EVOLUÍDA – A PARAPSÍQUICA
– PARADOXALMENTE, CONTINUA SENDO A MENOS USADA PELA MAIORIA DOS SERES HUMANOS LÚCIDOS.
Questionologia. Qual o nível de aplicação da comunicação vivenciada por você, leitor
ou leitora? Você já transcende a comunicação tradicional empregando as comunicações parapsíquicas?
Bibliografia Específica:
1. Rapaport, Ruth; Comunicação e Tecnologia no Ensino de Línguas (Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa e Estrangeira); rev. Monique Gonçalves; 166 p.; 4 caps.; 17 biografias; 19 enus.; 2 esquemas; 9 filmografias;
2 ilus.; 25 sites; 4 testes; glos. 5 termos; 81 refs.; 22 x 15 cm; br.; Editora Ibpex; Curitiba, PR; 2008; páginas 32 a 34.
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CATEGORIA DE CONSCIÊNCIA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A categoria de consciência é o nível de excelência evolutiva da conscin ou
da consciex segundo os critérios básicos da Evoluciologia, da Cosmoeticologia e da Holomaturologia pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo categoria vem do idioma Francês, catégorie, derivado do idioma Latim, categoria, e este do idioma Grego, katégoria, “acusação; qualidade atribuída a determinado objeto”. Surgiu no Século XVIII. O termo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência;
senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Consciência autoconsciente. 2. Consciência inconsciente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo categoria:
categorema; categoremática; categoremático; categoriabilidade; categorial; categorialidade;
categórica; categórico; categórico-dedutivo; categorização; categorizada; categorizado; categorizar; categorizável; subcategoria; supercategoria.
Neologia. As duas expressões compostas categoria de consciência automimética e categoria de consciência neoparadigmática são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Energia imanente. 2. Objeto físico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconscienciometria.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a categoria de consciência; o nível evolutivo da consciência; a escala evolutiva das consciências; os testes conscienciométricos; a Autoconscienciometrologia; o nível da inteligência evolutiva (IE) pessoal; o interesse evolutivo de cada conscin.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o interesse evolutivo de cada consciex.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução consciente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução cosmoética.
Tecnologia: a técnica das prioridades evolutivas pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito potencializador dos atos pessoais cosmoéticos.
Neossinapsologia: as neossinapses alcançadas pela recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial, pessoal (CMP), evolutivo.
Enumerologia: a consciência subumana; a consciência humana; a consciência emocional; a consciência intelectual; a consciência artística; a consciência desportiva; a consciência extraterrestre.
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Interaciologia: a interação inafastável evolução consciencial–interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo volição-intenção-determinação-realização.
Antagonismologia: o antagonismo regressão pessoal / evolução pessoal; o antagonismo Caracterologia da consciência / Taxologia das coisas.
Paradoxologia: o paradoxo humano da conscin com idade emocional de 10 anos (90%
de emocionalismo) e idade cronológica de 90 anos (10% de racionalismo).
Politicologia: a democracia evolutiva.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Caracterologia; a Personologia; a Tipologia; a Perfilologia; a Hominologia; a Elencologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens categoricus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens
teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: categoria de consciência automimética = a repetitiva, o exemplo evolutivo não imitável; categoria de consciência neoparadigmática = a renovadora, o exemplo evolutivo
imitável.
Culturologia: a cultura teática da Conscienciometrologia.
Caracterologia Intrafísica. Na abordagem da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias de conscins – cobaias evolutivas – de alto interesse, na
prática, para quem pesquisa diretamente a Conscienciologia:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Amparando / amparanda.
Colaborador / colaboradora. Voluntário / voluntária.
Completista existencial / a completista existencial.
Conscienciólogo / consciencióloga.
Cooperado / cooperada.
Energizador / energizadora.
Epicon / a epicon (epicon-mulher).
Estudante / a estudante.
Homem / mulher.
Interessado / interessada.
Intermissivista / a intermissivista.
Inversor existencial / inversora existencial.
Leitor / leitora.
Macrossômata / a macrossômata.
Minidissidente / a minidissidente.
Minipeça interassistencial, homem ou mulher.
Moratorista existencial / a moratorista existencial.
Paracomatoso / paracomatosa.
Parceiro da dupla evolutiva / a parceira.
Personalidade consecutiva, homem ou mulher.
Pesquisador / pesquisadora.
Praticante da tenepes / a praticante.
Pré-Mãe, homem ou mulher (Pré-Maternologia).
Pré-serenão / pré-serenona.
Professor / professora.
Projetor lúcido / projetora lúcida.
Reciclante existencial / a reciclante existencial.
Retomador ideológico / retomadora ideológica.
Ser desperto homem / ser desperto mulher.
Tridotado consciencial / tridotada consciencial.

Caracterologia Extrafísica. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na
ordem alfabética, 10 categorias de consciexes – ou cobaias evolutivas – de alto interesse, na
prática, para quem pesquisa diretamente a Conscienciologia:
01. Amparador / amparadora.
02. Assediador / assediadora: acossador / acossadora.
03. Consciex Livre (CL).
04. Evoluciólogo / evolucióloga.
05. Guia amaurótico / guia amaurótica.
06. Parapsicótico pós-dessomático / parapsicótica.
07. Satélite de assediador(a) / a satélite.
08. Semiconsciex / a semiconsciex.
09. Ser desperto / ser desperto consciex feminina.
10. Serenão / Serenona.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a categoria de consciência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
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04.
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06.
07.
08.
09.
10.
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Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Hibernante: Evoluciologia; Neutro.
Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.

A CATEGORIA DE CONSCIÊNCIA ESPECIFICA A RELAÇÃO INTERASSISTENCIAL DA CONSCIN LÚCIDA NA CONVIVIALIDADE NATURAL COM TODAS AS PESSOAS, HOMENS E MULHERES, EM QUALQUER CENÁRIO HUMANO.
Questionologia. Em qual categoria de consciência você, leitor ou leitora, está enquadrada? Você é bom exemplo evolutivo?
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CATEGORIZAÇÃO

DE
MEGAPENSENES TRIVOCABULARES
(MEGAPENSENOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A categorização de megapensenes trivocabulares é o agrupamento sistemático de proposições trimembres megapensenológicas, separando-as em classes concebidas
a partir de critério pré-escolhido.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra categorização deriva de categoria, proveniente do idioma Grego, katégoria, “acusação; qualidade atribuída a algum objeto”, provavelmente através do idioma
Francês, catégorie. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição mega provém do mesmo
idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria;
mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo
pensamento é oriundo do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar;
examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber
as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da
vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição tri deriva do idioma
Latim, tres, tria, “três vezes; três partes”. O termo vocábulo é proveniente do idioma Latim, vocabulum, “nome; denominação; palavra”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Classificação de megapensenes trivocabulares. 2. Taxologia de megapensenes trivocabulares. 3. Distribuição de megapensenes trivocabulares em categorias.
Neologia. As 3 expressões compostas categorização de megapensenes trivocabulares,
categorização disjuntiva de megapensenes trivocabulares e categorização não disjuntiva de megapensenes trivocabulares são neologismos técnicos da Megapensenologia.
Antonimologia: 1. Gênese de megapensenes trivocabulares. 2. Expansão analítica de
megapensenes trivocabulares. 3. Leitura diletante de megapensenes trivocabulares.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao impacto dos megapensenes trivocabulares na autorreflexão.
Coloquiologia: a colocação de cada macaco no seu galho; o reconhecimento da farinha
do mesmo saco; a constatação de objetos serem vinho da mesma pipa; o dar a César o que é de
César; o fato irretorquível de a macieira não dar peras; o labor de separar o joio do trigo; o cuidado de não misturar alhos com bugalhos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do estudo e da pesquisa sistemáticos; a autassepsia
pensênica proporcionada pelo estudo da Megapensenologia; a qualificação sadia da autopensenidade por meio da atividade intelectual cosmoética; os analiticopensenes; a analiticopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes;
a lateropensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a categorização de megapensenes trivocabulares; as 200 fórmulas do Manual
de Megapensenes Trivocabulares; as novas possibilidades de interpretações dos itens classificados em função das categorias onde se situam; os nomes das categorias enquanto indexadores analógicos; a ampliação cognitiva do taxólogo ao elaborar a classificação; a ampliação cognitiva do
leitor a partir do exame da classificação.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo análise-síntese inerente ao processo classificatório.
Principiologia: o princípio do agrupamento por traços comuns; o princípio lógico da
Navalha de Ockham.
Tecnologia: a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito reperspectivador da categorização sobre o entendimento do universo classificado.
Ciclologia: o ciclo conceber-interpretar-classificar-reinterpretar-reconceber; o ciclo
categorização exaustiva–ampliação cognitiva–estimulação criativa.
Enumerologia: a equivalência; a interdependência; a analogia; a incongruência; a discrepância; a incompatibilidade; a antipodia.
Binomiologia: o binômio cognição-estruturação.
Interaciologia: a interação intraclasse; a interação interclasses.
Crescendologia: o crescendo caos-estrutura.
Trinomiologia: o trinômio nomeação-definição-exemplificação relativo às classes.
Antagonismologia: o antagonismo formal amplitude semântica / exiguidade léxica característico dos megapensenes trivocabulares.
Paradoxologia: o paradoxo de a imersão no grupo permitir maior conhecimento da individualidade.
Politicologia: a estratificação social.
Legislogia: a lei da atração dos afins.
Filiologia: a analiticofilia; a cosmovisiofilia; a estatisticofilia; a experimentofilia; a inventariofilia; a pensenofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da
pressa.
Holotecologia: a analogoteca; a catalogoteca; a fichoteca; a metodoteca; a prioroteca;
a sistematicoteca; a taxoteca.
Interdisciplinologia: a Megapensenologia; a Mentalsomatologia; a Analiticologia;
a Exegeticologia; a Tecnologia; a Experimentologia; a Hermeneuticologia; a Terminologia;
a Vinculologia; a Polimatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin semperaprendente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o taxólogo; o pesquisador; o colecionador; o catalogador; o cientista;
o sistemata; o organizador; o verbetógrafo; o arquivista; o bibliotecário; o holotecário; o fichador;
o professor; o leitor; o filósofo grego Aristóteles (384–322 a.e.c.); o botânico, zoólogo e médico
sueco Carolus Linnaeus (1707–1778).
Femininologia: a taxóloga; a pesquisadora; a colecionadora; a catalogadora; a cientista;
a sistemata; a organizadora; a verbetógrafa; a arquivista; a bibliotecária; a holotecária; a fichadora; a professora; a leitora; a psicóloga estadunidense Eleanor Rosch (1938–).
Hominologia: o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmovisiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: categorização disjuntiva de megapensenes trivocabulares = a realizada
em sistema de classes sem superposição; categorização não disjuntiva de megapensenes trivocabulares = a realizada em sistema onde as classes podem apresentar superposição.
Culturologia: a cultura da organização.
Metodologia. Eis 5 diretrizes passíveis de serem consideradas na concepção de sistemas
classificatórios, em particular para megapensenes trivocabulares, listadas em ordem funcional:
1. Especificidade. O critério, assunto ou tema sob o qual se dará a classificação deve ser
definido a priori pelo taxólogo. Megapensenes trivocabulares podem, por exemplo, ser classificados segundo critérios semânticos, sintáticos ou puramente léxicos.
2. Exaustividade. O número, a nomeação e a definição de classes resultam da análise
exaustiva do conjunto de megapensenes trivocabulares sendo classificado, tendo em vista o critério escolhido.
3. Extensibilidade. Se oportuno, o sistema poderá admitir acréscimo de classes, caso se
agreguem ao universo novos megapensenes trivocabulares inadequados às classes existentes.
4. Minimalidade. A criação de nova classe deve preferencialmente agregar valores essenciais ao sistema até então não mapeados nas classes já existentes (Navalha de Ockham).
5. Representatividade. O sistema deve compreender número significativo de classes razoavelmente povoadas.
Subjetividade. Os sistemas e a própria categorização de megapensenes trivocabulares
têm, em geral, caráter subjetivo, dependendo da habilidade do taxólogo em identificar padrões,
vínculos, significados e correlações. O mesmo universo de megapensenes trivocabulares a classificar pode merecer abordagens distintas, produzindo sistemas diversos.
Tabelologia. A partir de subconjunto de 32 proposições extraídas do Manual de Megapensenes Trivocabulares, eis tabela contendo a nomeação, definição e exemplares de 23 classes,
na ordem alfabética, constituindo sistema não disjuntivo de categorização com base no critério
natureza do conteúdo:
Tabela – Nomeação e Definição de Classes, com Exemplares
Nos

Classe

Definição

01.

Admonitórios

Expressam conselho, advertência ou lembrete

02.

Ambivalentes

Admitem distintas interpretações, dependendo do contexto

03.

Concessivos

Expressam obstrução, porém insuficiente para bloquear certo fato

Exemplares
Aborto significa imprudência.
Adjetivo é substantivo.
Adjetivos: enfeites perigosíssimos.
Litígio, não. Acordo.
Oração, não. EV.
Saibamos admirar discordando.
Ação produz riquezas.
Existem docentes indecentes.
Há acadêmicos devotos.
Há cachorros crentes.
Prosperemos na adversidade.
Saibamos admirar discordando.
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Nos

Classe

Definição

04.

Confrontativos

Confrontam elementos antagônicos

05.

Consecutivos

06.

Definitórios

07.

Derrogatórios

08.

Dubitativos

09.

Enumerativos

10.

Exclamativos

11.

Excludentes

Expressam exclusão

12.

Exortativos

Expressam convite, intimação ou exortação

13.

Generalizadores

14.

Humorísticos

15.

Inexoráveis

16.

Interrogativos

17.

Matemáticos

18.

Metafóricos

Contêm metáforas

19.

Paradoxais

Contêm contradição aparente

Expressam consequências
ou relações de causa e efeito
Contêm definições
Rompem com o senso comum, ampliando significados
Exprimem dúvida ou questionamento
Contêm enumeração de
termos
Contêm exclamação explícita

Generalizam a afirmação
ou negação de certo fato
Contêm afirmativas de cunho humorístico
Expressam realidades inescapáveis
Formulados através de interrogação explícita
Contêm simbolismo matemático
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Exemplares
Ação: 1.000 promessas.
Evitemos procriar abortos.
Inexistem acessórios principais.
Litígio, não. Acordo.
Nada apaga tudo.
Oração, não. EV.
Prosperemos na adversidade.
Vamos produzir achados.
Açúcar demais mata.
Toda desafeição inferioriza.
Absurdo: raciocínio incoerente.
Acertar é humano.
Adjetivo é substantivo.
Inexiste adeus eterno.
Ainda há tempo?
Alegria, simpatia, afetividade.
Pela guerra, nada!
Pela paz, tudo!
Inexiste adeus eterno.
Inexistem acessórios principais.
Ninguém é insubstituível.
Ninguém está só.
Pela guerra, nada!
Admiremos, porém compreendendo.
Evitemos procriar abortos.
Litígio, não. Acordo.
Oração, não. EV.
Prosperemos na adversidade.
Saibamos admirar discordando.
Vamos produzir achados.
Nada apaga tudo.
Toda desafeição inferioriza.
Existem docentes indecentes.
Necrópsia: arqueologia somática.
Água não sobe.
Ainda há tempo?
Como podemos ajudar?
Ação: 1.000 promessas.
Hoje = 2 amanhãs.
Evitemos procriar abortos.
Há cachorros crentes.
Adjetivo é substantivo.
Vamos produzir achados.
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Nos

Classe

20.

Predicativos

21.

Refutatórios

22.

Superlativos

23.

Trocadilhescos

Definição
Explicitam atributos através de verbo de ligação, explícito ou implícito
Contêm negação explícita,
propondo alternativa
Contêm adjetivo flexionado
no grau superlativo absoluto sintético
Contêm trocadilhos, jogos
de palavras

Exemplares
Aborto significa imprudência.
Ação: 1.000 promessas.
Acertar é humano.
Adjetivo é substantivo.
Adjetivos: enfeites perigosíssimos.
Necrópsia: arqueologia somática.
Litígio, não. Acordo.
Oração, não. EV.
Adjetivos: enfeites perigosíssimos.
Existem docentes indecentes.
Há cachorros crentes.

Estatísticas. Consoante a Experimentologia, a categorização de certo universo de megapensenes trivocabulares permite contabilizar os 3 atributos seguintes, listados em ordem alfabética:
1. Abrangência: de cada megapensene trivocabular, representada pelo número de classes onde está inserido. Quanto maior a abrangência, mais leituras ou interpretações admite a proposição.
2. Cardinalidade: de cada classe, representada pelo número de megapensenes nela incluídos. Quanto maior a cardinalidade, mais representativa é a classe e mais significativo o conceito por ela expresso.
3. Conectividade: de cada classe, representada pelo número de classes com as quais
possui megapensenes trivocabulares em comum (em sistemas disjuntivos, será nula para toda
classe). Quanto maior a conectividade, maior integração do conceito nela abrangido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a categorização de megapensenes trivocabulares, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
03. Identificação do padrão: Holopesquisologia; Neutro.
04. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
05. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
06. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Megapensene trivocabular: Megapensenologia; Neutro.
08. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Taxologia: Experimentologia; Neutro.
11. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
12. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
13. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
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A CATEGORIZAÇÃO AMPLIA O CONHECIMENTO DO PESQUISADOR ACERCA DOS MEGAPENSENES TRIVOCABULARES. CLASSIFICAR EXIGE APROFUNDAR A ANÁLISE, SUBLINHAR AS SIMILARIDADES E AMPLIAR A COSMOVISÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, dispõe-se a conceber sistema classificatório e categorizar as 12.576 proposições trimembres integrantes do Manual de Megapensenes Trivocabulares? Em quais classes situaria, por exemplo, a proposição saibamos admirar discordando?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 5 a 94.

O. V.
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CAUSA PERDIDA
(PERDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A causa perdida é a sustentação do megafoco inútil do interesse, da dedicação e da motivação da conscin por algum objetivo incapaz de dar os resultados esperados, não raro, ingenuamente, contudo com sinceridade, convicção, simplismo, imaturidade ou inexperiência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo causa vem do idioma Latim, causa ou caussa, “razão; motivo; origem; pretexto; questão; assunto; matéria”. Surgiu no Século XIII. A palavra perdida deriva também do idioma Latim, perdita, de perdere, “perder”. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Causa improdutiva. 2. Empreendimento inútil. 3. Esforço evolutivamente inviável.
Neologia. As duas expressões compostas minicausa perdida e megacausa perdida são
neologismos técnicos da Perdologia.
Antonimologia: 1. Causa produtiva. 2. Empreendimento útil. 3. Esforço evolutivamente viável.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às escolhas instintivas.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; os ortopensenes.
Fatologia: a causa perdida; a tentação gerada pela utopia; a autossujeição aos convencionalismos do Zeitgeist; a ausência das autopesquisas racionais; o balão de ensaio; a hipótese de
tentativa; o culto do ouro de tolo; a vigarice; o conto do vigário; o erro de abordagem; o erro de
interpretação; o erro de avaliação; a monovisão parcelada; o indiscernimento; a ausência da viabilidade evolutiva; a inexequibilidade mateológica; a perda de tempo; a perda de oportunidades
evolutivas; a perda de companhias evolutivas; as perdas de cons; o fracasso; a derrota; a falência;
a inexperiência; a imaturidade consciencial; a teimosia ou insistência com a causa perdida; o ato
de fazer curativo em cadáver; a desilusão; a esperança perdida; a frustração; a melancolia intrafísica (melin); a dificuldade da autorrecéxis na idade física avançada; a doença no estado irreversível; a autoconscientização tardia; a falta do conhecimento da Ciência das Perdas; a Etiologia das
impulsividades; a postura madura dos 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Parafatologia: a perda de energias conscienciais (ECs); a melancolia extrafísica
(melex).
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Perdologia; o Onirismo; a Imagisticologia; a Experimentologia;
a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia; a Descrenciologia;
a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana lúcida.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o gestor; o idealista; o comerciante; o industrial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a gestora; a idealista; a comerciante; a industrial.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens perductus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens commerciator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicausa perdida = a busca permanente do próprio entesouramento econômico-financeiro durante a vida humana inteira; megacausa perdida = a busca permanente dedicada à condição de profissional religioso empolgado pela Dogmática.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a enumeração de 18 conceitos simples, mas significativos, sem maiores comentários, podendo representar causas perdidas, próprias para a reflexão das pesquisadoras e pesquisadores, quando lúcidos, com abertismo consciencial ou de inteligência evolutiva (IE) prioritária, capazes de ponderar racionalmente sobre temas graves:
01. Antiguidade: autorregressismo.
02. Autocracia: totalitarismo.
03. Cinegética: antissubumanidade.
04. Competição: psicopatia do poder.
05. Credulidade: fé.
06. Entesouramento: avarícia.
07. Fama: celebridade.
08. Ficção: superficialidade.
09. Guerra: antifraternidade.
10. Hoploteca: belicismo.
11. Idolatria: mitificação.
12. Ludopatia: jogatina.
13. Nacionalismo: facciosismo.
14. Religião: dogmatismo.
15. Riscomania: antissomática.
16. Suicídio: megafrustração.
17. Tóxico: bioquimiodependência.
18. Vigorexia: bigorexia.
Provérbios. Segundo a Cosmanálise, eis, por exemplo, na ordem funcional, 30 provérbios conhecidos apresentando alguma relação com as causas perdidas, em geral:
01. A ponta de um dedo não pode ser tocada por ele mesmo (Sânscrito) (Gleason,
Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 75).
02. Cobra não gera passarinho (Pérez, José; Provérbios Brasileiros; Ediouro; Rio de
Janeiro, RJ; S. D.; página 42).
03. Duas melancias não cabem em uma só mão (Persa) (Gleason, Norma; Provérbios
do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
04. Ele quer molhar um elefante com uma colher (Persa) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 21).
05. É tolice tentar enxertar o ramo de bambu na cerejeira (Japonês) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 21).
06. Jogando poeira ninguém consegue esconder a Lua (Hindu) (Gleason, Norma;
Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 20).
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07. Não adianta tentar tapar o Sol com a peneira (Chaves, Alexandre Maia; ...Assim
dizia o velho ditado...; Lacerda Ed.; Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 78).
08. Não se pode separar a água com garfo (Hindu) (Gleason, Norma; Provérbios do
Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 20).
09. Não se pode torcer a areia (Hindu) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 20).
10. Ninguém pode tocar flauta e chupar cana ao mesmo tempo (Pérez, José; Provérbios Brasileiros; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; página 116).
11. Não posso ter boca cheia de água e assoprar no fogo (Ghitescu, Micaela; Novo
Dicionário de Provérbios; 2a Ed.; Fim de Século; Lisboa; Portugal; 1997; página 93).
12. Não procure um gato de cinco patas (Espanhol) (Gleason, Norma; Provérbios do
Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 20).
13. Não sai farinha branca do saco de carvão (Ghitescu, Micaela; Novo Dicionário
de Provérbios; 2a Ed.; Fim de Século; Lisboa; Portugal; 1997; página 93).
14. Não se pode cavar poço com agulha (Turco) (Gleason, Norma; Provérbios do
Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 75).
15. Não se pode dirigir reto numa pista curva (Russo) (Gleason, Norma; Provérbios
do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 75).
16. Não se pode esconder atrás do próprio dedo (Grego) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
17. O carro não anda adiante dos bois (Pérez, José; Provérbios Brasileiros; Ediouro;
Rio de Janeiro, RJ; S. D.; página 122).
18. Por mais cedo que se acorde, não se pode apressar a aurora (Espanhol) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 20).
19. Não adianta chorar pelo leite derramado (Chaves, Alexandre Maia; ...Assim dizia o velho ditado...; Lacerda Ed.; Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 60).
20. Não adianta levar guarda-chuva se os sapatos estão furados (Irlandês) (Gleason,
Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 21).
21. Não é batendo com esponja que conseguirás pregar o prego na parede (Valet,
Ives; Pequeno Livro de Provérbios; Centro de Estudos Vida e Consciência Editora; São Paulo,
SP; 1998; página 79).
22. Não há cotovelo que se dobre para fora (Chinês) (Gleason, Norma; Provérbios do
Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
23. Não há lugar para dois pés num só sapato (Grego) (Gleason, Norma; Provérbios
do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
24. Não se faz omeleta sem quebrar ovos (Ghitescu, Micaela; Novo Dicionário de
Provérbios; 2a Ed.; Fim de Século; Lisboa; Portugal; 1997; página 94).
25. Ninguém fica para semente (Pérez, José; Provérbios Brasileiros; Ediouro; Rio de
Janeiro, RJ; S. D.; página 116).
26. O cachorro pode latir, mas a Lua continuará no mesmo lugar (Italiano) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 21).
27. O dinheiro visto em sonho não está disponível para as despesas de ninguém
(Hindu) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
28. Por mais água que se jogue sobre a pedra, ela continuará a ser uma pedra (Hindu) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 21).
29. Saco vazio não para em pé (Chaves, Alexandre Maia; ...Assim dizia o velho ditado...; Lacerda Ed.; Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 66).
30. Uma faca não pode cortar o seu próprio cabo (Persa) (Gleason, Norma; Provérbios do Mundo Todo; Gryphus; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 74).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a causa perdida, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Espera inútil: Experimentologia; Nosográfico.
10. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
11. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
12. Sarcasmo: Parapatologia; Nosográfico.

HÁ SEMPRE QUEM INSISTA NO PIOR. O ESFORÇO
PESSOAL E GRUPAL SINCERO, MAS INFRUTÍFERO, ESTÁ
DISSEMINADO, IGUAL PRAGA INSIDIOSA, PELO CORPO
DA SOCIEDADE INTRAFÍSICA, AINDA PATOLÓGICA.
Questionologia. Você já passou pelos dissabores de perder alguma causa pessoal supostamente essencial? Quais as lições colhidas dos fatos?
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CEAEC
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), fundada em 15 de julho de 1995, em Foz
do Iguaçu, Paraná, dedicada ao desenvolvimento de pesquisas da consciência e divulgação da
Conscienciologia, notadamente pelas especialidades Autopesquisologia, Experimentologia, Energossomatologia, Parapercepciologia e Mentalsomatologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra centro provém do idioma Latim, centrum, “centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo; nó ou nosidade na madeira ou no mármore”. Surgiu no Século XV. O vocábulo alto deriva também do idioma Latim, altus, “nutrido; elevado; grande; nobre;
sublime; altivo; arrogante; orgulhoso; profundo; afastado; antigo; dissimulado”. Apareceu no Século XIII. O termo estudo vem do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; zelo; vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; doutrina; seita; escola; sala; gabinete de estudo; colégio; corporação”. Surgiu no Século XIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Universidade Aberta da Conscienciologia. 2. Centro de AutopesquisaConsciencial.
Neologia. A sigla CEAEC e as duas expressões compostas CEAEC iniciante e CEAEC
veterano são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Empresa conscienciocêntrica. 2. Campus universitário eletronótico.
3. Instituição religiosa. 4. Agremiação político-partidária. 5. Instituição intrafísica convencional.
Estrangeirismologia: o Auditorium recebendo eventos tarísticos; o Conviviarium dos
intermissivistas; o Village; o network proexológico; o esforço grupal para realizar a assistência
pari passu com os amparadores.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notamente do autodiscernimento quanto à Autopesquisologia Mentalsomática.
Coloquiologia: o ti-ti-ti dos debatedores na saída do Tertuliarium.
Ortopensatologia. “CEAEC. CEAEC: jardim perene”. “O CEAEC é a reunião de casas cheias de livros, pomares cheios de frutos e jardins cheios de flores”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da grupalidade evolutiva; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; o holopensene ideal para a autexperimentação laboratorial
avançada; o holopensene da Paratecnologia aplicada à autopesquisa; o holopensene interassistencial de instituição porta-ICs.
Fatologia: o CEAEC; o primeiro Campus da Conscienciologia; a rua da Cosmoética;
o bairro Cognópolis; a Tríplice Fronteira (Trifron); a diversidade consciencial aliada à diversidade cultural; as nascentes de água; o rio Tamanduazinho; a Ponte da Intercompreensão; as árvores
nativas preservadas; as áreas de preservação ambiental; a trilha ecológica utilizada pelos visitantes e voluntários; o Marco Central e o Monumento à Paz; os chalés e as residências dos pesquisadores; a radicação vitalícia do propositor da Conscienciologia no Campus; a Livraria Epígrafe co-
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mercializando livros selecionados; o café e restaurante Sabor & Letras, ponto de encontro dos
pesquisadores no CEAEC; as salas de aulas; o Tertuliarium; o Curso de Longo Curso; as tertúlias
diárias; as minitertúlias; o Círculo Mentalsomático; a Revista Conscientia, periódico científico
mais antigo da Conscienciologia; as reuniões do colegiado gestor; as fontes de sustentação financeira da IC, a exemplo do Programa Amigos da Enciclopédia, dos cursos, eventos e doações;
o lançamento de livros aos sábados após o Círculo Mentalsomático; a vivência diária no “espremedor de cérebros”; a recepção aos visitantes de Foz do Iguaçu, do Brasil e do exterior; a receptividade aos intelectuais de outras áreas da Ciência; os debates aos domingos à tarde; as jornadas;
os painéis; os congressos; os fóruns; a Prova Geral da Conscienciologia; a Prova da Imagística;
o funcionamento do Campus nos 7 dias da semana, 365 dias por ano; o CEAEC na condição de
incubadora de talentos e Instituições Conscienciocêntricas; a vocação de conceptáculo de neoinstituições conscienciocêntricas; os ambientes otimizados à geração de ideias avançadas e gestações
conscienciais; a aglutinação de conscins polivalentes; o lançamento de megaprojetos da Conscienciologia; a reurbanização intrafísica (reurbin) em sintonia com a reurbanização extrafísica (reurbex); a teática institucional na condição de exercício prévio à construção do Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a geonergia;
o chacra da Terra localizado nas cercanias do Holociclo; a hidroenergia; a fitoenergia; a aeroenergia; a zooenergia; a flexibilidade energossomática; a sensação de ser observado extrafisicamente;
a oportunidade de contato com a paraprocedência; os banhos energéticos confirmatórios; a clarividência potencializada no Acoplamentarium; as projeções conscienciais assistidas pelos amparadores extrafísicos; a comunex Interlúdio conectada à CCCI; a contraparte intrafísica da comunidade extrafísica avançada; a Parelencologia de consciexes amparadoras presentes assiduamente
no Campus; o local de encontro dos alunos extrafísicos e ex-alunos do Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo comunin-comunex; o sinergismo intencionalidade cosmoética–qualificação dos resultados; o sinergismo da equipe interdisciplinar de voluntários.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) presente em todos os ambientes de ensino
e pesquisa do CEAEC.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos;
a teoria da ortoconvivialidade; a teoria da grupalidade evolutiva.
Tecnologia: a técnica do vínculo consciencial proexológico; as técnicas de administração conscienciocêntrica; as técnicas diplomáticas da convivência sadia.
Voluntariologia: a equipe de voluntários do CEAEC; o voluntário temporário; o voluntário remoto; o voluntário associado; o acolhimento aos voluntários da maioria das ICs; o convívio diário com voluntários do Brasil e do exterior; a Universidade Aberta do Voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da
Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
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o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: o efeito euforin nos visitantes do balneário bioenergético; o efeito da catarse consciencial grupal.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do aprendizado na gestão conscienciocêntrica; as neossinapses geradas pelas autopesquisas laboratoriais.
Ciclologia: o ciclo de maturação da IC ao longo das décadas.
Enumerologia: o acolhimento aos pré-humanos; o acolhimento aos visitantes; o acolhimento aos intermissivistas; o acolhimento aos autexperimentadores; o acolhimento aos estrangeiros; o acolhimento às consciexes; o acolhimento às pré-ICs. A casa dos dicionários (Holociclo);
a casa das coleções (Holoteca); a casa dos recórteres (Hemeroteca); a casa das tertúlias (Tertuliarium); a casa das orquídeas (Orquidarium); a casa dos gênios da Humanidade (Aleia); a casa dos
pesquisadores (Village).
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio empenho grupal–saldo
evolutivo.
Interaciologia: a interação alunos-voluntários; a interação visitantes-Holoteca-Holociclo; a interação Tertuliarium–Enciclopédia da Conscienciologia; a interação CCCI-Socin.
Crescendologia: o crescendo comunin-comunex; o crescendo esforço grupal–resultados
exponenciais; o crescendo pré-IC–IC.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado na gestão conscienciocêntrica.
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; a cosmocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às realizações grupais.
Filiologia: a voluntariofilia; a sociofilia; a experimentofilia; a argumentofilia; a teaticofilia; a biofilia; a bibliofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a superação da evoluciofobia; a remissão da decidofobia; a resolução da liderofobia; a supressão da autopesquisofobia; a transposição da grafofobia; a ultrapassagem da argumentofobia; a profilaxia da bibliofobia.
Mitologia: o mito de apenas a radicação em campus conscienciológico promover as recins necessárias ao voluntário.
Holotecologia: todas as tecas da Holoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Comunexologia; a Conscienciografologia; a Discernimentologia; a Voluntariologia;
a Pararreurbanologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autexperimentadora; a conscin maxiproexista; a conscin
paradiplomática; a conscin gestora parapsíquica.
Masculinologia: o líder interassistencial; o acoplamentista; o administrador; o jardineiro; o monitor, o recepcionista; o higienizador; o docente; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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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 completista; 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 aluno; os intermissivistas.
Femininologia: a líder interassistencial; a acoplamentista; a administradora; a jardineira;
a monitora; a recepcionista; a higienizadora; a docente; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a completista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a aluna; as intermissivistas; a amparadora extrafísica Rose Garden.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: CEAEC iniciante = a IC no período de organização e estruturação do
campus; CEAEC veterano = a IC em plena consecução das múltiplas tarefas do campus após
duas décadas de atividades diárias.
Culturologia: a cultura da Paratecnologia Parapercepciológica; a cultura da Parelencologia; a cultura do energossomaticidade; a cultura da Debatologia.
Historiologia. A Cooperativa dos Colaboradores do IIPC (COOIIPC), foi a instituição
fomentadora da instalação pioneira de campus conscienciológico no Planeta. Fundada em 15 de
julho de 1995, no Rio de Janeiro, RJ, teve como responsabilidade a implantação, administração
e manutenção do CEAEC, em Foz do Iguaçu.
Empreendedorismologia. O cooperativismo, o mecenato cosmoético e o voluntariado
atuam na condição de otimizadores dos empreendimentos conscienciológicos e pilares da construção do Campus CEAEC. O Programa Amigos da Enciclopédia inclui-se entre as iniciativas
suprainstitucionais de aglutinação de mantenedores das estruturas de produção da megagescon da
CCCI, localizadas no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
Realizações. Na primeira década do CEAEC, em 2005, destaca-se a edição especial do
Jornal do Campus CEAEC e da revista CEAEC Newsletter comemorando a primeira década da
IC. Também integrando as atividades festivas do primeiro decênio, equipe de voluntários organizou a primeira Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu.
Decidologia. Sob a ótica da Politicologia, eis 3 instâncias decisórias da governança do
CEAEC (Ano-base: 2015), relacionadas em ordem hierárquica e funcional:
1. Assembléia Geral de Associados: composta pelos associados, formando o órgão decisório máximo do CEAEC.
2. Comitê de Planejamento e Executivo: composto pelo Secretário-Geral, pelo Vice-Secretário-Geral e as coordenações das áreas de administração.
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3. Conselho Fiscal: composto por 3 conselheiros eleitos na Assembleia Geral dos Associados.
Continuismologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, em ordem alfabética, 8 atividades
realizadas no CEAEC há pelo menos 10 anos, ininterruptamente, entre eventos, publicações e serviços:
1. Curso Acoplamentarium.
2. Fórum da Tenepes.
3. Funcionamento diário da Holoteca.
4. Funcionamento diário do Holociclo.
5. Funcionamento diário dos laboratórios de autopesquisa.
6. Funcionamento do Village (Casa do Pesquisador).
7. Revista Conscientia.
8. Tertúlias conscienciológicas diárias.
Parapercepciologia. Segundo a Paratecnologia, eis, em ordem alfabética, as 21 dinâmicas parapsíquicas semanais desenvolvidas nos ambientes do campus CEAEC (Data-base: maio de
2015), algumas delas em parceria com outras ICs, indicativas da relevância da teática parapercepciológica no balneário bionergético:
01. África.
02. Amparologia.
03. Aplicada à proéxis.
04. Aplicada à Seriexologia.
05. Arco voltaico.
06. Automegaeuforização.
07. Autossustentação energética.
08. Avançada em bioenergética.
09. Cosmoética.
10. Despertologia.
11. Enciclopedismo reurbanológico.
12. Extraterrestriologia.
13. Holoconvivialidade.
14. Interassistencial à monarquia.
15. Interassistencial aplicada à Recexologia.
16. Interassistenciologia.
17. Megafraternologia.
18. Pangrafia.
19. Paradireitologia.
20. Parapedagogia.
21. Tenepes.
Pontoações. O portfólio do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, em 26 de maio de 2015, destaca pontoações relevantes da instituição, entre elas: 240 voluntários em atividade
no Campus; 96.911 livros e obras escritas, 6.603 dicionários com 1.167 temáticas diferenciadas,
69.650 exemplares de revistas, 4.601 periódicos diferentes do mundo inteiro, 553.426 recortes de
periódicos e 304 coleções de tecas, no Holociclo e Holoteca.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o CEAEC, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
02. Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
03. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Gestão de evento conscienciocêntrico: Assistenciologia; Neutro.
05. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
06. Gestor parapsíquico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
08. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
09. Incubadora conscienciológica: Neoverponologia; Homeostático.
10. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Interação CCCI-Socin: Conviviologia; Neutro.
12. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
13. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. UNICIN: Integraciologia; Homeostático.

O CEAEC É O CAMPUS PIONEIRO DA CCCI, CARACTERIZANDO ESTRUTURA PARATECNOLÓGICA AVANÇADA
DE AUTOPESQUISA, PRODUÇÃO MENTALSOMÁTICA
E ACOLHIMENTO ÀS CONSCIÊNCIAS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o voluntariado em campus conscienciológico, a exemplo do CEAEC? Considera a possibilidade de assumir a liderança interassistencial por meio da auto-habilitação em atividades de gestão conscienciocêntrica?
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 325.

F. E. B.
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CÉLULA ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A célula assistencial é a consciência vinculada a grupo ou instituição empenhada na tarefa do esclarecimento, com base no princípio da descrença, buscando propagar,
através do autexemplarismo, o holopensene da megafraternidade, do antibelicismo e do Universalismo, constituindo-se célula viva e atuante na estrutura cosmoética do maxiorganismo interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra célula procede do idioma Latim, cellula, “quarto pequeno; compartimento pequeno; alcova; despensa pequena; cela (de monge)”, diminutivo de cella, “quarto;
cela; pequeno compartimento (com ideia de esconderijo); capela; santuário (de algum templo);
celeiro; adega”. Apareceu no Século XVII. O termo assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Célula assistencial intrafísica. 2. Célula assistencial multidimensional. 3. Técnico em interassistência. 4. Minipeça interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo célula: acelular; celulado; celular; celularização; celularizado; celularizar; celulase; celúlase; celulífero;
celuliforme; celulífugo; celulípeto; celulite; celulítico; celulografia; celulográfico; celulóide; celulolítico; celulosa; celulose; celulósico; celulosidade; celulosina; celuloso; celulótico; multicelular; multicelularidade; pluricelular; pluricelularidade; unicelular.
Neologia. As 3 expressões compostas célula assistencial, célula assistencial jejuna e célula assistencial veterana são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Célula terrorista. 2. Célula cancerígena. 3. Célula social. 4. Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Estrangeirismologia: a expertise assistencial; a selfperformance assistencial; o modus
operandi pessoal na assistência grupal; a unidade estrutural e funcional do corpus assistentialis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolução grupal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Célula: unidade composta.
Unidade. A célula assistencial é a unidade de medida da rede interassistencial multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o fluxo construtivo do pensene assistencial; a pensenosfera assistencial.
Fatologia: as assimilações simpáticas e antipáticas; a postura cosmoética entre os iguais;
a personalidade marcante, servindo de referência às demais; o fractal do maximecanismo interassistencial; a célula cancerígena tornando-se célula assistencial; as oportunidades assistenciais
ocultas nos pseudoinfortúnios; as relações do passado sendo assistidas hoje no ato de acolher
e abrigar sem se acumpliciar; o despojamento do ego favorecendo a muitos; o trabalho em uníssono com o holopensene dos Serenões e Serenonas; a função nos empreendimentos assistenciais;
a exemplificação intrafísica do teor do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o autocomprometimento assistencial com a paraprocedência anterior ao CI; o autexemplo traforista contagiante;
o exercício da responsabilidade pessoal quanto aos aportes proexológicos; o grupo de pessoas
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com ideais e atuação cosmoética afins; os vasos comunicantes assistenciais; a assistência interpares; a tendência grupal identificada através das especialidades das células assistenciais; a congregação de células assistenciais no Tertuliarium; as tertúlias conscienciológicas potencializando
a interassistência através da tarefa do esclarecimento; a Cognópolis fazendo a convergência de esforços das células assistenciais no desempenho coordenado da maxiproéxis grupal; as células assistenciais intermissivistas componentes do corpus da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a iscagem consciente; a para-higiene da psicosfera pessoal promovida pelo banho energético pós-assistencial; a autossustentabilidade energética potencializada
pelo amparador extrafísico; o esbregue intermissivo despertando a célula adormecida quanto ao
paradever; as conscins e consciexes engajadas no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a afinidade funcional das companhias evolutivas sinérgicas na interassistencialidade cosmoética parapsíquica; a célula assistencial usuária das Centrais Extrafísicas; a célula assistencial
mantenedora das Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo unidade-grupo; o sinergismo prestar assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da recomposição evolutiva; o princípio da evolução consciencial em grupo; o princípio evolutivo de virmos
à vida humana para servirmos uns aos outros; o princípio de boa vontade e boa intenção não
bastarem na assistência esclarecedora; a aplicação do princípio de, na dúvida, abster-se nas intervenções assistenciais críticas; o princípio de manter a constância dos autesforços evolutivos na
prestação de serviços assistenciais permanentes; o princípio da reciprocidade interassistencial;
o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à assistencialidade; o código assistencial pessoal; o código assistencial grupal; o código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes; a teoria da evolução conjunta; a teoria das
interprisões grupocármicas; a teoria do vínculo consciencial; a teoria e prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da interassistencialidade diária; a técnica da expansão da psicosfera; as Paratecnologias Assistenciais prescindindo de tempo e local; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial; o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado na Instituição Conscienciocêntrica (IC) possibilitando o exercício da condição de minipeça na assistência interpares; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Conscienciometria; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da paz.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Epicons;
o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos; o Colégio Invisível dos Ofiexistas; o Colégio
Invisível da Desperticidade; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito interassistencial das autorreciclagens; o efeito positivo acumulativo da assistência exercida anonimamente; os efeitos temporários da tarefa da consolação (tacon); os efeitos da perseverança na interassistencialidade parapsíquica; os efeitos duradouros da
tarefa do esclarecimento (tares).
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses a partir das neoexperiências assistenciais; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistente e do assistido; as
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paraneossinapses adquiridas nas projeções assistenciais; a expansão cognitiva decorrente das
neossinapses geradas pelos pedidos de assistência.
Ciclologia: o ciclo contínuo, diuturno, pré-assistência–assistência–pós-assistência; o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial; o ciclo alternante assistente–assistido; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio admiração-discordância; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial; o binômio assim-desassim; o binômio
flexibilidade energossomática–assistência; o binômio conscin-cobaia–amparador conscienciômetra; o binômio conscin evoluciente–amparador terapeuta; o binômio persistência-assistência.
Interaciologia: a interação célula assistencial intrafísica–célula assistencial extrafísica;
a interação assistente–assistido; a interação momento evolutivo–tema de pesquisa–público-alvo
da assistência; a interação assistente–assistência–holopensene pessoal–holopensene local; a interação custo–benefício interassistencial.
Crescendologia: o crescendo célula assistencial–rede assistencial; o crescendo célula
assistencial tenepessista–célula assistencial ofiexista; o crescendo tranquilidade-doação; o crescendo débito–acerto–amortização–saldo evolutivo; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio (trio) assistente-assistido-amparador; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio da holomaturidade; o trinômio necessidade-oportunidade-prioridade; o trinômio iniciativa–sustentabilidade–acabativa assistencial.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do assistente–assistente–assistido; o polinômio célula assistencial intrafísica reurbanizadora–consciex
reurbanizada–conscin reurbanizada–célula assistencial extrafísica reurbanizadora; o polinômio
volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio célula assistencial–órgão assistencial–sistema assistencial–organismo assistencial–comunidade assistencial.
Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo solidão / assistência; o antagonismo egocentrismo / altruísmo.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia;
a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a energossomaticocracia. A plataforma política assistencial elaborada no Curso Intermissivo pré-ressomático; a Parapoliticologia da
Interassistenciologia.
Legislogia: as leis da interassistencialidade; a lei da afinidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da causa e efeito assistencial; a lei do maior esforço aplicada
à qualificação da assistência.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia;
a conviviofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a conscienciofobia; a neofobia; a proexofobia; a evoluciofobia; a comunicofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose quanto ao assistido; a síndrome da subestimação da capacidade assistencial; a síndrome da autossantificação.
Mitologia: o mito da boa vontade e boa intenção ser suficiente.
Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparologia; a Intencionologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Invexologia; a Recexologia; a Tenepessologia; a Reurbanologia; a Extrafisicologia;
a Macrossomatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Sociologia; a Passadologia; a Retrocogniciologia; a Revezamentologia; a Evoluciologia; a Citologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a célula assistencial; a consciência assistencial; a pessoa assistencial; a conscin minipeça interassistencial; a conscin lúcida; a consciex lúcida; a conscin pacifista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipe de resgate
intra e extrafísica; a consciência conciliadora universal.
Masculinologia: o acoplamentista; o heteroperdoador; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o amparador de função; o docente intermissivista;
o cognopolita; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o tocador de obra; o homem de ação; o voluntário; o pré-serenão vulgar; o autoinventariante; o parainventariante; o ectoplasta; o megaeuforizador; o infiltrado cosmoético; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a heteroperdoadora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a amparadora de função; a docente intermissivista;
a cognopolita; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcido; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana; a tocadora de obra; a mulher de ação; a voluntária; a pré-serenona vulgar; a autoinventariante; a parainventariante; a ectoplasta; a megaeuforizadora; a infiltrada cosmoética; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo
sapiens exemplarissimus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: célula assistencial jejuna = a conscin, homem ou mulher, iniciando
a prática do tenepessismo; célula assistencial veterana = a conscin, homem ou mulher, ofiexista.
Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura do Estado Mundial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a célula assistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desbarbarização da humanidade: Reeducaciologia; homeostático.
Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

ASSISTIR SIGNIFICA ADENTRAR NO MICROUNIVERSO
ALHEIO, SEM FORÇAR A FECHADURA OU ARROMBAR
A PORTA, ATUANDO COM LUCIDEZ E DISCERNIMENTO
NA CONDIÇÃO COSMOÉTICA DE CÉLULA ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a condição de célula assistencial?
Em quais áreas de atuação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e amp.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 468 a 470.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 130 a 132 e 189
a 191.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 339.
Webgrafia Específica:
1. Boro, Luiz Fernando; et al.; Adenoma Pleomórfico de Glândula Salivar Menor do Palato; disponível em:
<http://www.cro-pe.org.br/revista/v3n1a04/Adenoma%20Pleomorfico%20de%20glandula%20salivar%20menor%20do%20palato.pdf>; acesso em: 20.06.11.
2. Rodrigues, Gabriela; Embriologia e Histologia; Ramo: Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento; 1 o Ciclo; disponível em: <http://dba.fc.ul.pt/MestradosDBA/ramos/BED/page3/page5/page31/page10/page10.html>; acesso
em: 20.06.11.

R. V.
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CENSO INVEXOLÓGICO
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O censo invexológico é o conjunto de dados estatísticos obtidos mediante
registro técnico das caraterísticas dos aplicantes da técnica da inversão existencial, visando entender a evolução do perfil dos componentes, ao longo do tempo, notadamente a partir do lançamento da primeira estatística oficial sobre invéxis pelo Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex),
em 1994.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo censo procede do idioma Latim, census, “recenseamento; lista
ou rol das pessoas e dos bens, feitos pelo censor”. Surgiu no Século XV. O termo inversão vem
do mesmo idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Censo da invéxis. 2. Pesquisa sobre perfil dos inversores. 3. Estatísticas sobre inversão existencial. 4. Banco de dados do perfil do inversor. 5. Pontoações da inversão existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo censo: anticensório; censatária; censatário; censionária; censionário; censitária; censitário; censor; censória; censório; censorizar; censual; censualista; censuária; censuário; censuente; censuísta; recensão; recenseada; recenseado; recenseador; recenseadora; recenseamento; recensear; recenseável; recenseio.
Neologia. As 3 expressões compostas censo invexológico, censo invexológico bienal
e censo invexológico quinquenal são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Informe sobre a adolescência. 2. Pesquisa Nacional da Juventude.
3. Censo da Educação Superior. 4. Censo demográfico juvenil.
Estrangeirismologia: a encuesta para inversores; a postura de glasnot dos participantes;
a collection of memorabilia; o software do questionário; o know-how invexológico; a performance evolutiva do grupo; o portfolio invexológico; o acid test grupal; o lifetime da invéxis; o Censuarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão do perfil invexológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene das estatísticas invexológicas; os demopensenes; a demopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os heterocriticopensenes; a heterocriticopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene da juventude.
Fatologia: o censo invexológico; as questões objetivas e subjetivas selecionadas para
a amostra; a coleta qualitativa e quantitativa de dados; a Cronêmica da invéxis representada no
banco de dados invexológico; o total de 4 censos invexológicos efetivados desde 1994 (Ano-base:
2015); a amostra de indivíduos representativa em cada censo; a centena de aplicantes da técnica
da invéxis no mundo (Ano-base: 2013); o fato de o número de aplicantes da invéxis, participantes
do censo, permanecer estável após duas décadas; o relato temporal invexológico; as invexogerações participantes no censuário; o sigilo presente no recenseamento; as leituras transversais e de
corte dos resultados da amostra; o registro histórico da técnica da invéxis decorrente das publica-

5536

Enciclopédia da Conscienciologia

ções de estatísticas na Revista Conscientia; a contribuição para a holomemória da invéxis; o cotejo entre o jovem e o jovem inversor; o diagnóstico sobre a técnica evolutiva; os mataburros do inversor; as peculiaridades da mesologia nos Séculos XX e XXI; o estudo dos fatores sócioambientais favorecedores e dificultadores da aplicação da técnica da invéxis; os trafores, trafares e trafais pessoais e grupais impactando na maxiproéxis; os talentos ociosos desperdiçados para a interassistência; o lazer do inversor; a análise do aumento ou diminuição do número de Grinvéxis
ao longo do tempo; as reflexões advindas do levantamento de dados; a riqueza das informações
grupais; a estatística motivadora incentivando as verpons invexológicas; a reflexão realizada pelo
inversor omisso, após leitura do censo; o entendimento da maxiproéxis grupal em decorrência da
análise dos dados arrecadados; o balanço do inversor após responder o questionário; a importância da ferramenta técnica institucional; a parceria com o Instituto Cognopolitano de Geografia
e Estatística (ICGE); a produtividade em números da aplicação da invéxis; a mensuração do desempenho grupal; o questionamento sadio sobre o papel de cada inversor na condição de minipeça do maximecanismo interassistencial; a constituição de acervo de acertos e exemplos bem sucedidos; a repercussão do trabalho atual nas gerações futuras; a área técnico-científica da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a cosmovisão das estatísticas da população intermissivista inversora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consciexes intermissivistas presentes nos censos da invéxis; a coleta de informações por parte da equipe extrafísica e consciexes pesquisadoras da técnica da invéxis; o levantamento de fatos e parafatos conscienciais (Parademografia); o heterorrevezamento multiexistencial no âmbito da maxiproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo grupal dos inversores; o sinergismo censo invexológico–
–Tecnologias da Informação (TI).
Principiologia: o princípio do sigilo preservando a identidade dos aplicantes; o princípio da isenção cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―contra fatos
não há argumentos‖; o princípio da Cosmoética na análise e interpretação dos dados; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) advindo das estatísticas grupais.
Teoriologia: a teoria da média, moda e dispersão da amostra calculada para cada resposta; a teoria dos números; a teoria da evolução em grupo na aplicação da invéxis; a teática
dos inversores exposta no censo.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da pontoação; a técnica da exaustividade;
a técnica do detalhismo; as técnicas e instrumentos de coleta, análise e interpretação dos dados;
a técnica de associação de ideias; as técnicas de amostragem nos sistemas informatizados substituindo o correio postal; a técnica da padronização do formulário de coleta de dados; a técnica de
checar a procedência das informações; as técnicas estatísticas aplicadas à invéxis.
Voluntariologia: as realizações promovidas pelo voluntariado na ASSINVÉXIS; o número de voluntários nos Grinvéxis; o número de voluntários docentes; o número de voluntários
tenepessistas, epicons e despertos; o saldo quantitativo e qualitativo de cursos, verbetes, artigos
e livros produzidos no voluntariado invexológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Dupla Evolutiva
(DE).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos esclarecedores dos gráficos, diagramas e tabelas; os efeitos dos
resultados pesquisísticos na motivação grupal; os efeitos das pontoações nas tomadas de decisões individual e grupal; os efeitos comparativos entre o planejado e o realizado; o efeito da estatística na cosmovisão da técnica da invéxis; os efeitos das realizações dos inversores na Cognópolis; o efeito da publicação das estatísticas invexológicas.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses na leitura, reflexão e interpretação dos dados censitários; a construção de neossinapses a partir da cosmovisão fornecida pelo
dados coletados.
Ciclologia: o ciclo temporal do lançamento do censo invexológico; o ciclo jovens inversores–adultos inversores; o ciclo de tratamento, interpretação de dados, criação de texto e elaboração de gráficos ou tabelas; o ciclo natural da coleta, triagem, análise, interpretação e publicação de dados.
Enumerologia: a pergunta aberta; a pergunta fechada; a pergunta objetiva; a pergunta
subjetiva; a pergunta-chave; a pergunta estruturada; a pergunta complexa.
Binomiologia: o binômio coleta de dados–diagnóstico maxiproexológico grupal; o binômio autocrítica-heterocrítica na análise e interpretação de dados; o binômio análise qualitativo-quantitativa; o binômio autanálise-heteranálise; o binômio autodiagnóstico-heterodiagnóstico; o binômio registro-histórico; o binômio observação detalhista–levantamento estatístico de
dados, fatos e parafatos; o binômio curiosidade-compreensão aplicado à teática da invéxis.
Interaciologia: a interação questionário-tecnicidade; a interação curiosidade-cientificidade nos informes estatísticos; a interação proveitosa do inversor com os resultados censuais;
a interação inversor-CCCI.
Crescendologia: o crescendo coleta-recenseamento; o crescendo pergunta-resposta;
o crescendo cálculo estimativo–cálculo estatístico; o crescendo memória-holomemória; o crescendo balanço pessoal–balanço grupal; o crescendo informe-Paraestatística; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo intercompreensão-intercooperação; o crescendo incerteza-certeza; o crescendo Estatisticologia-Cosmovisiologia; o crescendo Invexoteca-Holoteca.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-omnipesquisas; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio Invexometria-Conscienciometria-Proexometria aplicado ao grupo de inversores; o trinômio inteletualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio Tecnologia da
Informação–gestão da informação–segurança da informação; o trinômio invexoteca–censo invexológico–Bibliografia Específica Exaustiva de Invexologia.
Polinomiologia: o polinômio cadastro–banco de dados–arquivo coletivo–holomemoria;
o polinômio coleta-triagem-compilação-análise-resultados; o polinômio autocompreensão-heterocompreensão-intercompreensão-omnicompreensão; o polinômio técnica-produtividade-eficácia-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo pesquisa de jovens / pesquisa de jovens inversores;
o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo veracidade de dados / dados inconsistentes; o antagonismo ideias da invéxis / fatos sobre invéxis; o antagonismo teoria / prática;
o antagonismo síntese superficial / análise profunda.
Politicologia: a invexocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a sociocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia;
a lucidocracia.
Legislogia: as leis estatísticas; a lei da grupalidade; as leis de afinidade interconsciencial; as leis da convivialidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei da evolução consciencial; as leis da maxiproéxis grupal; a lei do maior esforço aplicada na construção do censo invexológico.

5538

Enciclopédia da Conscienciologia

Filiologia: a invexofilia; a questionofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia;
a teaticofilia; a cognofilia; a cienciofilia; a grupofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a ausência de fobia aos dados estatísticos; a evitação da tecnofobia; a falta
de neofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo na construção e publicação
do censo.
Maniologia: a mania de divulgar dados estimados evitando o cálculo estatístico; a mania
de não considerar o arcabouço de dados já publicados.
Mitologia: a queda dos mitos do inversor na publicação do censo.
Holotecologia: a invexoteca; a inventarioteca; a tecnoteca; a grupoteca; a metodoteca;
a estatísticoteca; a experimentoteca; a criticoteca; a correlacionoteca; a pesquisoteca; a holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Questionologia; a Estatística; a Arquivologia;
a Mnemossomatologia; a Inventariologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Discernimentologia; a Cosmovisiologia; a Invexometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o censista; o inversor; o invexólogo; o invexotecário; o exemplarista;
o agente retrocognitor inato; o duplista; o tenepessista; o verbetógrafo; o tocador de obra; o intermissivista; o colecionador; o arquivista.
Femininologia: a censista; a inversora; a invexóloga; a invexotecária; a exemplarista;
a agente retrocognitora inata; a duplista; a tenepessista; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a intermissivista; a colecionadora; a arquivista.
Hominologia: o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens
sociologus; o Homo sapiens recensor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens archivista;
o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: censo invexológico bienal = o compilado a cada 2 anos, compondo
a arquivística da Invexologia; censo invexológico quinquenal = o compilado a cada 5 anos, compondo a arquivística da Invexologia.
Culturologia: o inventário da cultura da invéxis; a evitação da cultura inútil.
Teática. O censo informa de maneira técnica e mentalsomática dados sobre a evolução
da técnica da invéxis, contribuindo com a Arquivologia e Cosmovisiologia da especialidade.
Participantes. O público-alvo do censo é específico, sendo integrado por praticantes da
técnica da inversão existencial, de qualquer idade, vinculados à Conscienciologia. Não é solicitada a identificação pessoal e compreende 30 perguntas entre objetivas, subjetivas, abertas e fechadas (Ano-base: 2013).
Legitimidade. Desde o lançamento em 1991, em Brasília, da técnica da invéxis, a publicação periódica do censo do perfil dos inversores, configura exemplo bem sucedido de aplicação
e acompanhamento de recurso conscienciológico, visível às futuras gerações de intermissivistas.
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Censos. Sob o ponto de vista da Historiologia, eis, em ordem cronológica, 4 censos efetivados:
1. 1994: realizados pelos Grinvéxis, do Rio de Janeiro, com amostra de 114 indivíduos
e de Brasília, de abril a novembro de 1994, com amostra de 64 indivíduos.
2. 2000: realizado pela Assessoria Internacional de Inversão Existencial, ligada ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), de outubro de 2000 a março de
2001, com amostragem de 90 indivíduos.
3. 2005: realizado pela ASSINVÉXIS, de junho a novembro de 2005, com amostragem
de 65 indivíduos.
4. 2013: realizado pela ASSINVÉXIS, de julho a outubro de 2013, com amostragem de
101 indivíduos.
Seções. Sob o ponto de vista da Metodologia, eis, na ordem alfabética, 7 seções principais contempladas no censo (Ano-base: 2013):
1. Conscienciologia: voluntariado; Grinvex; docência; tenepes.
2. Escolaridade: nível de escolaridade.
3. Holomaturidade: evitações da invéxis; mesologia; grupalidade e convivialidade; duplismo; autopesquisa; tridotalidade consciencial; resultados interassistenciais; significado e avaliação da técnica.
4. Idade e gênero: faixas etárias; predominância de sexo.
5. Moradia e autonomia financeira: saída da casa dos pais; disponibilidade financeira.
6. Naturalidade: país; região; residência.
7. Profissão: atividade predominante.
Características. No âmbito da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 14 itens significativos, predominantes, a serem considerados nas características do perfil do inversor, a partir
dos censos realizados (Ano-base: 2013):
01. Comunicabilidade: inglês na condição de segundo idioma após a língua materna
(56% dos entrevistados).
02. Conscienciologia: voluntariado (92%); docência (64%); prática da tenepes (39%);
Grinvex (71%).
03. Convivialidade: bom convívio com a família e amizades sadias (61%); dupla evolutiva (34%).
04. Escolaridade: curso superior completo predomina entre os participantes do censo,
com destaque para Psicologia (43%).
05. Idade: faixa etária predominante é da adultidade (61%).
06. Interassistência: resultado interassistencial mais significativo quanto à aplicação da
técnica da invéxis é a produção de gestações conscienciais, em especial artigos (52%) e verbetes
(38%).
07. Mesologia: superação da mesologia; superação do consumo de drogas (54%); participação em alguma religião (51%).
08. Moradia: residência é fora da casa paterna (64%); possui autonomia financeira
(56%).
09. Naturalidade: predominância é de nascidos no Brasil (95%), notadamente na região
Sudeste (37%).
10. Parapsiquismo: EV é instalado com regularidade (65%); aplica técnicas projetivas
semanais (65%).
11. Pesquisologia: tema de pesquisa predominante é a Parapercepciologia (40%).
12. Proéxis: consecução da autoproéxis (91%); identificação da especialidade proexológica (56%).
13. Profissão: atividade na área da Educação predomina (46%).
14. Residência: radicação na Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná (40%).
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Evolução. Segundo os dados comparativos dos censos de 1994, 2000, 2005 e 2013, observa-se no grupo de inversores o aumento de número de voluntários e docentes em Conscienciologia e Invexologia e melhor nível de intelectualidade, comunicação e produtividade no referente
às gescons (especialmente artigos e verbetes). Em parte, é explicado porque entre os anos de 1994
a 2005 ainda não eram escritos verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, e após a abertura, houve o aumento de produção mentalsomática entre os inversores (Ano-base: 2013).
Coerência. Os dados obtidos no censo mostram convergência com os fundamentos e as
evitações da invéxis, indicando a existência de coerência e congruência entre a teoria e a prática
da técnica e os aplicantes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 censo invexológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo Antecipação / Precipitação: Invexologia; Neutro.
02. Anuário da Conscienciologia: Estatisticologia; Homeostático.
03. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
07. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
09. Invexogeração: Invexologia; Homeostático.
10. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
11. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
12. Invexoteca: Invexologia; Homeostático.
13. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
14. Perfilologia Invexológica: Invexometrologia; Neutro.
15. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.

O CENSO INVEXOLÓGICO É CONSIDERADO ARQUIVO
PESQUISÍSTICO VALIOSO PARA MENSURAR A CONDIÇÃO
ATUAL, PESSOAL E GRUPAL DOS APLICANTES DA TÉCNICA, AMPLIFICANDO A COSMOVISÃO DA INVEXOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem contribuído no contexto atual da invéxis?
Em caso de ser protagonista na Invexologia, já participou de algum censo?
Bibliografia Específica:
1. Ruiz, Virginia; Censo Invexológico 2013: Estudo do Perfil do Inversor; 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 69 a 90.

V. R.
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CENSURA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A censura é o ato ou efeito de cercear, coibir, delimitar, impedir, intimidar,
reprimir ou repreender a liberdade de expressão da consciência, intra ou extrafísica, intercorrendo
em redução do discernimento e interprisão grupocármica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo censura vem do idioma Latim, censura, “pesar, avaliar, julgar”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Restrição da livre expressão. 02. Bloqueio da expressão consciencial. 03. Mordaça. 04. Exprobação; exprobração. 05. Interdição. 06. Proscrição. 07. Desaprovação. 08. Proibição. 09. Impugnação. 10. Desconsentimento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo censura:
anticensura; autocensura; autocensurada; autocensurado; censor; censora; censória; censório;
censurabilidade; censuração; censurada; censurado; censurador; censuradora; censuramento;
censurante; censurar; censurável; censurista; cinecensura; expocensura; heterocensura; incensurável; maxicensura; megacensura; minicensura; musicocensura; nanocensura; omnicensura;
telecensura.
Neologia. Os 3 vocábulos microcensura, maxicensura e megacensura são neologismos
técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Liberdade de expressão. 02. Nução. 03. Aquiescência. 04. Consentimento. 05. Liberação. 06. Autorização. 07. Concessão. 08. Permissão. 09. Anuência.
10. Validação.
Estrangeirismologia: a proibição do hijab mulçumano em salas de aula e quadras esportivas; a glasnost contrapondo à obscuridade; o dismissing angustiando famílias; o combate às fake
news; o legis censorius.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à livre expressão autêntica da consciência.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Não à censura.
Coloquiologia: – Cala boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu.
Citaciologia: – Felizmente já não nos escutam a Mesa Censória e a Inquisição (José Timóteo da Silva Bastos, 1852–1939).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Censura. A maior censura que existe é da própria pessoa com os próprios pensamentos”. “Julgar cosmoeticamente as condutas das pessoas com quem convivemos é natural
e indispensável a convivialidade. Contudo, censurá-las é outra postura completamente diferente,
complexa e problemática”.
2. “Megacensores. A censura foi aperfeiçoada, ao máximo pelos sacerdotes católicos,
ou os megacensores, através do Index Librorum Prohibitorium, a excomunhão, o voto de silêncio
imposto e a inesquecível Inquisição Histórica”.
Filosofia: o poder presente no Ditatorialismo; o Intolerantismo; o Trafarismo assediador;
o Abertismo Consciencial obnubilado; o Traforismo esquecido; a ausência de Universalismo.
Unidade: a unidade de medida da censura é a livre expressão cerceada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da censura; o holopensene da Era da Reurbanização Extrafísica (reurbex); as credenciais pensênicas reverberadas nas intenções de manutenção ou
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fortalecimento do status quo; o materpensene do poderio dominador; o ato de pensenizar manifesto simultaneamente em ação; a autopensenidade censurada; o direito inalienável da liberdade
de pensenizar; a expressão dos ortopensenes; a ortopensenidade restringida; os liberopensenes;
a liberopensenidade almejada; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade.
Fatologia: a censura; a negação à liberdade de expressão; o direito fundamental da liberdade de manifestação não assegurado; o estabelecimento da prática antidemocrática; a ausência
da autenticidade consciencial; a repressão de ideias e desejos; o desrespeito aos valores, princípios e crenças pessoais; a distinção entre censura e advertência a condutas censuráveis; o tráfico
de influência; o atentado à liberdade de imprensa; a determinação do possível ou não de ser veiculado; a reprimenda pública; a vedação; a omissão; o silêncio; o sigilo; o perigo; o atentado;
a punição; o ato arbitrário; o obscuro; o confronto; a ofensa; a pressão; a dissimulação; a intolerância; a avaliação negativa; a desaprovação; a decisão sob pressão; a voz; o tabu; a leitura censória dos autos e confissões na “Sala da Inquisição”; a publicação após a liberação pela “Santa Inquisição”; a perseguição e caçada às heresias; as severas penalidades canônicas aplicada aos
hereges; as lavagens subcerebrais difundidas pela religião medieval; a moral e os bons costumes;
a necessidade de agradar e conquistar aprovação; a educação familiar puritana; os abusos morais;
o sexo considerado ato pecaminoso; o jugo censor das coleiras do ego; a decisão sobre a conveniência ou não de liberação de trabalhos para apresentação ou exibição ao público em geral; a interpretação discricionária; a obra judicialmente proibida; a edição mutilada por cortes; a proibição
publicitária; o recolhimento de obra das livrarias; o retorno às livrarias de biografia não autorizada; o conselho disciplinar; a apuração das denúncias; a investigação; o ato de correição; a apuração de irregularidades; o erro de interpretação; a falta de clareza nas regras; os malentendidos; os
insultos; a negativa; o pedido de desculpas aos ofendidos; as delações; a sentença de morte contra
jornalista; a perseguição política; o exílio; a anistia; a manipulação de inteligências; os órgãos de
repressão; a Divisão de Censura e Diversão Pública (DCDP); a censura institucionalizada; a oficialização da censura; o Serviço Nacional de Informações (SNI) sendo instrumento de repressão
política da ditadura instalada no Brasil no período do Regime Militar de 1964; a metafórica melodia “afasta de mim esse cálice”; a intolerância ditatorial à imprensa brasileira na década de 1970;
a liberdade de imprensa enquanto valor conquistado após duas décadas de ditadura militar; o dia
3 de agosto celebrando o fim da censura no Brasil; a coragem da opinião pública desafiada; os
debates abertos possibilitando confrontos e opiniões divergentes; a globalização difundindo toda
e qualquer informação pela Internet; o Portal da Transparência do Governo Federal; as automimeses censoras “anistiadas” pelas reciclagens pessoais; a dignidade humana.
Parafatologia: o desconhecimento do estado vibracional (EV) profilático; a multiexistencialidade propiciando os papéis de censor e censurado para a mesma consciência; as interprisões grupocármicas; as reconciliações multisseculares; as decisões tomadas sob a influência de
consciexes assediadoras; o megassediador de função; as emoções à “flor da pele” intensificadas
pelas assimilações energéticas; a desassim não priorizada; o encapsulamento energético; a exteriorização de energias objetivando acontecer o melhor para todos; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade
(CEV); os desafios para alcançar a desperticidade; os amparadores extrafísicos técnicos auxiliando nas reconciliações; as projeções lúcidas (PL) desvendando a multidimensionalidade; a autocensura experimentada após vivência de projeção vexaminosa assistida; a evolução consciencial
fomentando as reciclagens do censurado de outrora no assistente lúcido de hoje; as autoparapercepções registradas “sem” censura; a policarmalidade sendo alvo cosmoético; a parapsicoteca arquivando toda a verdade; o saldo evolutivo escancarado na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a holomemória “censurada” pelo restringimento intrafísico; a liberdade de perceber e sentir as melhores energias cerceadas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo governo totalitário–censura; o sinergismo acriticismo-dependência-repressão; o sinergismo autocensura-heterocensura.
Principiologia: a inobservância ao princípio da descrença (PD); o princípio da tares
não vivenciado; o princípio do respeito interconsciencial; o princípio non nocere (primeiro não
prejudique); o princípio da inseparabilidade grupocármica evidenciado pela máxima ninguém
perde ninguém; o princípio da restauração evolutiva; o princípio reflexivo ―se não presta, não
presta mesmo‖; o princípio de o mais evoluído assistir o menos evoluído; o princípio da empatia
evolutiva.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desconhecimento do
código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de ética profissional; os códigos da moral e dos
bons constumes; os códigos religiosos; os códigos militares; os códigos secretos; o desrespeito
aos códigos institucionais promovendo inquéritos processuais.
Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta.
Tecnologia: a técnica da revisão tarística; a técnica da heterocrítica de obra útil; a técnica da conscin-cobaia da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS); a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da mediação de conflitos;
a técnica da escuta ativa; a técnica da comunicação não violenta; a técnica da exteriorização das
melhores energias; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica da pangrafia.
Voluntariologia: o voluntário revisor de artigos conscienciológicos primando pelo parecer construtivo; o voluntariado do conselho editorial das revistas conscienciológicas; o voluntariado do professor orientador (PO) acompanhando o desenvolvimento docente; os autores voluntários da União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a equipe voluntária da Associação Internacional Editares; o voluntário da Associação Internacional da Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); a equipe voluntária da Associação Internacional
da Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) primando pelo confor enciclopédico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia;
o laboratório da concienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito da indignação; o efeito do imperdoamento gerando mágoa; o efeito
do desprezo transformado em ódio, estarrecimento, transtorno, vergonha; o efeito da sede de vingança; o efeito da impotência do hipossuficiente perante o mais forte; o efeito da sensação de
justiça após veiculação de texto interditado; o efeito do insulto religioso; o efeito da surpresa
com os desdobramentos banais; o efeito da decepção; o efeito das autocensuras inculcando culpas e autovitimização; o efeito da solidariedade; o efeito libertador do ato de abrir mão; o efeito
das notícias enganosas causando danos irreversíveis; o efeito silenciador sobre emissoras de rádio e televisão; o efeito impactante do carimbo vermelho.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das devolutivas do parecer revisor; as
neossinapses reciclogênicas decorrentes da orientação ao candidato docente; as neossinapses
desenvolvendo traços pessoais; as neossinapses verponológicas apresentadas nas Tertúlias
Conscienciológicas; as neossinapses possibilitando cosmovisão; as neossinapses impulsionando
a viragem do assistido; as neossinapses incentivadoras das reconciliações pacificadoras.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo vítima-algoz;
o ciclo assistido-assistente; o ciclo assim-desassim; o ciclo de omissões deficitárias; o ciclo de
neoideias; o ciclo refletir-escrever-ler-compreender; o ciclo observar-ponderar-escolher-agir;
o ciclo autocorrupção-recin-Cosmoética.
Enumerologia: o direito à informação; o direito à verdade; o direito ao conhecimento;
o direito ao registro; o direito à história; o direito à criatividade; o direito à comunicação. O crité-
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rio cultural; o critério ético; o critério moral; o critério pessoal; o critério filosófico; o critério religioso; o critério político. A livre-escolha; a livre-expressão; a livre-opinião; a livre-imprensa;
a livre-publicação; a livre-leitura; a livre-pesquisa.
Binomiologia: o binômio interesses privados–interesses públicos; o binômio prisão-soltura; o binômio interesse-complô; o binômio coincidência-distorção; o binômio influência-privilégio; o binômio confisco-destruição; o binômio guerra-paz; o binômio perversão-sadismo; o binômio crença-dogma; o binômio carma-darma; o binômio admiração-discordância; o binômio
ameaça-pressão contra jornalistas enquanto forma de impactar a liberdade de imprensa.
Interaciologia: a interação censor-censurado-assediador.
Crescendologia: o crescendo censura-crítica-esclarecimento.
Trinomiologia: o trinômio sumisso-desaparecimento-extermínio; o trinômio escrita-publicação-circulação; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio coronocracha-frontochacra-laringochacra; o trinômio verdade-confiança-credibilidade; o trinômio autêntico-essencial-prioritário; o trinômio preconceito-antiuniversalismo-antiassistência; o trinômio não
escuto–não vejo–não falo expressado na imagem dos 3 macacos sábios.
Polinomiologia: o polinômio vitimização-recomposição-reconciliação-perdão-pacificação; o polinômio olhar de reprovação–olhar de compreensão–olhar de fraternidade–cosmovisão; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo demérito / elogio; o antagonismo ignorância / calculismo; o antagonismo permissão / proibição; o antagonismo intolerância / permissividade; o antagonismo loc externo / loc interno; o antagonismo repressão sexual / desrepressão sexual; o antagonismo respeito / desrespeito; o antagonismo crítica construtiva / crítica destrutiva; o antagonismo aprovação / desaprovação; o antagonismo ditadura militar / imprensa independente; o antagonismo controle da informação / acesso à informação; o antagonismo direito à privacidade
/ acesso à informação polemizando o lançamento da biografia independente.
Paradoxologia: o paradoxo de nomear conselheiros para dizerem o desejado ouvir;
o paradoxo do torturador premiado com condecoração patriota; o paradoxo dos programas televisivos ao vivo gravados antecipadamente; o paradoxo dos direitos humanos violados por humanos; o paradoxo do politicamente correto maquiador da realidade; o paradoxo da informação
omitida escancarar o status quo; o paradoxo do censurado censurando o censor.
Politicologia: a argumentocracia; a assediocracia; a autocracia; a autocriticocracia;
a corruptocracia; a burocracia; a Democracia Pura; o Estado Mundial Cosmoético a ser implementado; a refutaciocracia; a mentalsomatocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia;
a lucidocracia; a política castradora.
Legislogia: a lei de causa e efeito; o ontológico Decreto AI-5 de 13 de dezembro de
1968, maior símbolo de repressão durante o regime militar brasileiro; a popular Lei da Anistia
Política (Lei N. 6683 de 28 de agosto de 1979) perdoando em caráter oficial os exilados políticos;
o art. 220, § 2o, da Lei Magna (Constituição Federal de 5 de outubro 1988) proibindo qualquer
espécie de censura de natureza política, ideológica ou artística; a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn N. 4.815, de 10 de junho de 2015) proibindo a censura prévia ao suspender a exigência de autorização das biografias não autorizadas; a Lei de Acesso a Informação (LAI,
N. 12.527, de 18 de novembro de 2011), determinando a transparência dos atos estatais; a decisão
unânime do STF (2017) liberando ao público os arquivos do Regime Militar usurpados nos anos
1970; a ADIn N. 4451, de 21 de junho de 2018, declarando inconstitucional a proibição a sátiras
a candidatos políticos previstos pela Lei Eleitoral (N. 9.504 de 30 de setembro de 1997); o artigo
5o da Declaração Universal dos Direitos Humanos rechaçando a tortura, a pena ou tratamento
cruel, desumano ou degradante.
Filiologia: a interassistenciofilia inacessada; a criticofilia fundamentada por interesses
egoicos; a discernimentofilia reduzida; a mentalsomatofilia obnubilada; a verponofilia a desenvolver; a neofilia desconsiderada; a evoluciofilia despriorizada.
Fobiologia: a assistenciofobia; a heterocriticofobia; a comonicofobia; a reciclofobia;
a recexofobia; a raciocinofobia; a neofobia.
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Sindromologia: a síndrome dos bastidores; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da distorção da realidade; a síndrome do justiceiro; a síndrome da apriorismose; a síndrome da
autovitimização; a síndrome da abstinência do poder.
Maniologia: a mania de subjugar; a mania de opinar sem dados suficientes; a mania de
distorcer a realidade.
Mitologia: a mitoclastia.
Holotecologia: a analiticoteca; a criticoteca; a comunicoteca; a medoteca; a polemoteca;
a politicoteca; a trafaroteca; as tecas de artefatos do saber censuradas.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Criticologia; a Grafopensenologia; a Revisiologia; a Holomaturologia; a Intencionologia;
a Interassistenciologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Pensenologia; a Conviviologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana insconciente; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a conscin menor de idade; a comissão de ética; o conselho profissional;
a autoridade decisora; o povo; a sociedade; a consbel censora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação; o hipócrita; o policial; o militar; o “milico”; o revisor; o coordenador; o líder; o chefe; o delegado; o confessor; o líder religioso; o educador; o conservador; o filósofo; o político; o juiz togado; o jornalista; o leitor; o escritor; o músico; o artista; o poeta; o dramaturgo; o cineasta;
o ator; o intelectual; o contestator; o subversivo; o cidadão; o investigado; o investigador; o acusado; o acusador; o exilado; o anistiado; o agressor; o ditador; o torturador; o inquisidor; o herege; o autocensurado; o censusurado; o censor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a hipócrita; a policial; a militar; a “milica”; a revisora; a coordenadora; a líder; a chefe;
a delegada; a confessora; a líder religiosa; a educadora; a conservadora; a filósofa; a política;
a juiza togada; a jornalista; a leitora; a escritora; a música; a artista; a poeta; a dramaturga; a cineasta; a atriz; a intelectual; a contestatora; a subversiva; a cidadã; a investigada; a investigadora;
a acusada; a acusadora; a exilada; a anistiada; a agressora; a ditadora; a torturadora; a inquisidora;
a herege; a autocensurada; a censusurada; a censora.
Hominologia: o Homo sapiens reprehensor; o Homo sapiens mutatis; o Homo sapiens
probator; o Homo sapiens autocraticus; o Homo sapiens pseudologicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicensura = o olhar do genitor repreendendo a autenticidade infantil;
maxicensura = a proibição da divulgação ao público de conteúdos impressos supostamente
ameaçadores à manutenção da ordem vigente; megacensura = o embargo ao acesso a qualquer
informação, não previamente examinada e autorizada, de qualquer meio de comunicação, tal
como ocorre em regimes totalitários.
Culturologia: a cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, a censura pode ser classificada em duas categorias fundamentais:
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A. Autocensura: a censura pensênica da conscin para consigo mesma.
B. Heterocensura: a censura propriamente dita, podendo ser de 2 tipos:
1. Censura implícita: a censura velada; a censura branca; a expressão de desaprovação;
o olhar de censura; a repreensão muda; o voto de silêncio; a censura draconiana ocasionando o retardamento mental coletivo.
2. Censura explícita: a censura governamental; a censura política; a censura prévia;
a censura punitiva; a censura indireta; a censura jornalística; a censura disciplinar; a censura eclesiástica; a censura religiosa; a censura do ordinário; censura episcopal; a censura do “Santo Ofício”; a censura Inquisitorial; a censura régia; a censura temporal.
Reeducação. A censura é em tese negativa e patológica, porém sob a ótica da Intencionologia, eis, em ordem alfabética, 8 evidências da utilização homeostática do tema:
1. Biografia: a censura póstuma preservando a imagem e intimidade do biografado face
aos crimes contra a honra (injúria, calúnia e difamação).
2. Classificação etária: os jogos e os filmes não apropriados à idade da conscin.
3. Cosmoética Destrutiva: a verdade autêntica, explícita, sincera, objetivando o desassédio ambiental e a destruição franca das inconveniências antievolutivas.
4. Esbregue pró-evolutivo: a escolha das palavras certas, no momento certo, para efetivar a censura com intensão cosmoética.
5. Indignação Pública: a vaia popular censurando a corrupção explícita.
6. Moção de censura: no sistema parlamentarista, a moção apresentada pela oposição,
com o propósito de derrotar ou constranger o governo.
7. Posicionamento cosmoético: o paper argumentativo advertindo ato ilícito ou conduta anticosmoética.
8. Registro: a censura pública marcada no curriculum profissional, em razão de apuração de infração ética.
Curiosologia. As enciclopédias mundiais, ao longo dos tempos, registram a censura na
História da Humanidade no Planeta Terra Hospital-Escola.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis 10 questionamentos autorreflexivos
à conscin semperaprendente face às posturas (auto)censoras:
01. Autaceitação. Consegue abrir mão da necessidade de ser validado?
02. Avaliação. Como penseniza você sobre si mesmo, e sobre as demais consciências?
03. Banana technique. Utiliza a técnica libertadora frente às críticas inócuas?
04. Confor. Concentra-se na análise do conteúdo e da forma nas revisões de texto?
05. Construtividade. Atua ao modo de minipeça lúcida do maximecanismo?
06. Empatia. Coloca-se do lugar do outro?
07. Neofilismo. Concede vazão às neoidéias pessoais e de outrem?
08. Ousadia. Expressa-se livremente nos holopensenes libertários?
09. Pensenes. Sente o próprio pensamento? Pensa a respeito do sentimento? Qualifica
as energias pessoais?
10. Singularidade. Valoriza os trafores de cada consciência, incluindo os próprios?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a censura, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apreço textual: Grafopensenologia; Homeostático.
02. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
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Banana technique: Comunicologia; Neutro.
Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
Cotejo dogmatismo-antidogmatismo: Experimentologia; Neutro.
Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Esbregue pró-evolutivo: Interassistenciologia; Homeostático.
Fonte de controle: Conviviologia; Neutro.
Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Oxigenação pensênica: Paradireitologia; Homeostático.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
Segredo: Cosmoeticologia; Neutro.

NA ERA DA REURBEX, EVOLUINDO RUMO À LIBERTAÇÃO, DISCERNE O INTERMISSIVISTA LÚCIDO, AO PRIORIZAR A ATITUDE TRAFORISTA INTERASSISTENCIAL RECICLANDO AS SUFOCADORAS CONDUTAS DE CENSURA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ao refletir sobre o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP), atuou como vítima-censurada, algoz-censor ou assistente do assistido? Admite a viragem
policármica ao substituir no dicionário cerebral a palavra censura por assistencialidade?
Filmografia Específica:
1. Balzac e a Costureirinha Chinesa. Título Original: Xiao cai feng. País: França; & China. Data: 2002.
Duração: 110 min. Gênero: Biografia, Drama e Romance. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Mandarim, Francês. Cor:
Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Sijie Dai. Elenco: Xun Zhou; Ye Liu; Kun Chen; Shuangbao Wang; Zhijun Cong; Hongwei Wang; Xiong Xiao; Zuohui Tang; Wei Chen; & Tianlu Chen. Produção: Lise Fayolle. Desenho de Produção: Juiping Cao. Roteiro: Sijie Dai; & Nadine Perront. Música: Pujian Wang. Montagem:
Luc Barnier; & Julia Gregory. Figurino: Huamiao Tong. Companhia: StudioCanal; France 3 Cinéma; Les Films de la
Suane; & TF1 Films Production. Sinopse: Luo (Chen Kun) e Ma (Liu Ye) são dois jovens de 17 anos. Em plenos anos 70,
vivem na China comandada por Mao Tsé-Tung. Os dois são encarados como inimigos do povo por terem pais médicos
e dentistas, considerados burgueses reacionários. Luo e Ma são presos e encaminhados a “campo de reeducação”, em vila
isolada no Tibet. Todos os livros de Luo são queimados. Ma consegue manter o violino alegando ter Mozart composto para o Presidente Mao. No campo, apenas encontram alívio nas músicas tocadas por Ma e nas histórias narradas por Luo, até
conhecerem a costureirinha (Zhou Xun) por quem ambos se apaixonam. Ela então lhes revela precioso tesouro: livros considerados subversivos e de autoria de Flaubert, Tolstói, Victor Hugo e Balzac, em posse de Quatro Olhos (Wang Hongwei), outro jovem reeducando e prestes a retornar à cidade. O trio então decide roubá-los.
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Maria Fernanda Lopes; Veja Sob Censura: 1968–1976; pref. José Gregori; 351 p.; 2 seções;
3 caps; 23,5x16,5 cm; br.; Jaboticaba; São Paulo; 2008; páginas 77 a 98.
02. Bastos, José Timóteo da Silva; História da Censura Intelectual em Portugal: Ensaio sobre a Compressão do Pensamento Português; 400 p.; 4 seções; 8 caps.; 22 x 13,5 cm; Imprensa da Universidade; Coimbra, Portugal;
1926; páginas VII à XIII e 357.
03. Ferreira, Luzilá Goncalves; Os Rios Turvos; 213p; 20,3 x br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas
203 a 211.
04. Kushnir, Beatriz; Cães de Guarda: Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988; pref. Stella
Bresciani; 404 p.; 4 caps; 83 abrevs; 22,5 x 15 cm; br; Boitempo Editorial; São Paulo, SP; 2012; páginas 137, 162, 349,
353 e 357.
05. Leitão, Matheus; Em Nome dos Pais; 438 p.; 3 seções; 61 caps.; 22,5 x15 cm; br.; Intrínseca; Rio de Janeiro, RJ; 2017; páginas 13 a 15.
06. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 199 a 206.
07. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; 224 p.; 10 cap.; 23,50 x 16,50 cm;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010, páginas 67, 126, 144, 233, 238 e 249.
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08. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 151, 152, 177,
540, 872, 880 e 1.314.
09. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 311 a 313.
10. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 318 a 337
e 629.
11. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 327 e 1.035.
Infografia Específica:
1. Supremo Tribunal Federal (STF); Notícias; Brasília; http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=382174&tip=UM, consulta em 24/06/2018
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EXTRAFÍSICA DA FRATERNIDADE
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Central Extrafísica da Fraternidade é a parainstituição ou comunex especializada, planejada e instalada para irradiar manifestações ou cosmopensenizações da fraternidade permeando o Cosmos de modo terapêutico e homeostático, na assistência silenciosa, anônima e efetiva às consciências, em geral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo central deriva do idioma Latim, centralis, “central; colocado no
centro”. Surgiu em 1712. O prefixo extra vem igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de
fora; além de”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma
Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. A palavra fraternidade provém do idioma Latim, fraternitas, “parentesco entre irmãos; fraternidade”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. CEF. 2. Central Extrafísica da Megafraternidade. 3. Fluxo cósmico.
Neologia. As 3 expressões compostas Central Extrafísica da Fraternidade, Central Extrafísica da Fraternidade Pessoal e Central Extrafísica da Fraternidade Grupal são neologismos
técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Central Extrafísica da Verdade (CEV). 2. Central Extrafísica de
Energia (CEE). 3. Baratrosfera.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à megafraternidade vivida.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal; a autopensenização predominante no sen.
Fatologia: o fluxo cósmico; o fluxograma da megafraternidade universal; as assistências
interconscienciais cósmicas; a sincronicidade cósmica; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; a Cognópolis.
Parafatologia: a Central Extrafísica da Fraternidade; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Holotecologia: a hiperespaçoteca; a cosmoteca; a psicossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Psicossomatologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Holofilosofia; o Paradireito; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consciexes amparadoras.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o intermissivista; o cognopolita.
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Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intermissivista; a cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus;
o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interludicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Central Extrafísica da Fraternidade Pessoal = a ação extrafísica do amparo de função a determinada conscin patrocinada a partir do grande amparador extrafísico; Central Extrafísica da Fraternidade Grupal = a monitoria extrafísica grupal mantenedora da interação CEV-CCCI.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, quanto às relações interconscienciais, o fluxo cósmico pode ser racionalmente classificado, por exemplo, em 3 categorias básicas, nesta ordem lógica, relativa à Cosmopensenologia:
1. Intelectivo: o fluxo cósmico específico do predomínio da circulação das verdades relativas de ponta, verpons, ou a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
2. Emocional: o fluxo cósmico específico do predomínio dos sentimentos elevados ou
da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). Infelizmente, na Terra, ainda menos acessível
e dominada pelos emocionalismos inferiores das consciências afins provenientes da Baratrosfera.
3. Energético: o fluxo cósmico específico do predomínio dos afluxos das energias da
Central Extrafísica de Energia (CEE), o mais próximo, objetivo e potencializador.
Fraternidade. De acordo com a Holomaturologia, a fraternidade significa ser cada indivíduo irmão de todos, homens e mulheres, com harmonia, sem competições e conflitos, substituindo pouco a pouco os governos separados e as fronteiras dos países pelo Estado Mundial, governado por eficiente colegiado democrático. Racionalmente, tal realização é exequível.
Interculturalidade. No contexto da Parassociologia, o maior problema enfrentado pela
fraternidade na Terra tem sido os egocentrismos arraigados na idade adulta, os sectarismos, facciosismos, belicosidades, apriorismoses e interioroses ideológicos bloqueando a expansão teática
do Universalismo. A Multiculturologia, a Interculturalidade e a Transdisciplinaridade são aberturas iniciais para o acesso franco à Central Extrafísica da Fraternidade.
Paz. Somente a conscin pacífica, é óbvio, consegue acessar e obter proveito da CEF.
Caracterologia. Dentro do universo da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 posturas evoluídas das conscins predisponentes ao acesso à CEF:
01. Autopesquisologia. Tendência natural às autopesquisas evolutivas, formais e autodidáticas.
02. CEE. Acessibilidade à Central Extrafísica de Energia.
03. CMP. Compreensibilidade do ciclo multiexistencial pessoal da atividade.
04. CPC. Aplicabilidade do código pessoal de Cosmoética.
05. Desassediologia. Autodesperticidade funcional e assistencial.
06. Extrapolaciologia. Autovivência do extrapolacionismo evoluído.
07. Interassistencialidade. Autodedicação ao voluntariado da interassistencialidade (tenepessismo).
08. Macrossomatologia. Emprego direto de determinada categoria de macrossoma.
09. Maximecanismo. Atividade de minipeça consciencial dentro do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
10. Multidimensionalidade. Aceitação da multidimensionalidade consciencial.
11. Ofiexologia. Funcionalidade da oficina extrafísica pessoal.
12. Parafatuística. Desenvolvimento do autoparapsiquismo (sinalética, pangrafia).
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13. Parafisiologia. Valorização pessoal do amparo extrafísico de função.
14. PL. Projetabilidade lúcida, pessoal e vivenciada.
15. Universalismo. Autabnegação às causas ativas do Universalismo Pragmático.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Central Extrafísica da Megafraternidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores,
mulheres e homens interessados:
1. Central Extrafísica da Verdade: Cosmovisiologia.
2. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia.
3. Conduta cosmoética: Conviviologia.
4. Cosmoconsciência: Comunicologia.
5. Holofilosofia: Holomaturologia.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia.

A ONDA DOS PENSENES DA MEGAFRATERNIDADE SE
ESPALHA CONTINUAMENTE PELO COSMOS, MAS DEPENDE DA VONTADE, DA INTENÇÃO E DO AUTODISCERNIMENTO PARA CAPTÁ-LA E USÁ-LA COM PROVEITO.
Questionologia. Você já acessa as ondas de pensenizações da megafraternidade
permeando o Cosmos? Em qual frequência, incidência e teaticidade?
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CENTRAL

EXTRAFÍSICA DA VERDADE
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Central Extrafísica da Verdade é a parainstituição ou comunex especializada, planejada e instalada para irradiar as manifestações ou paraconstructos da verdade básica do
Cosmos, terapêutica e homeostática, na assistência efetiva às consciências, em geral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo central deriva do idioma Latim, centralis, “central; colocado no
centro”. Surgiu em 1712. O prefixo extra vem igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de
fora; além de”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma
Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. A palavra verdade provém do idioma Latim, veritas, “verdade; em conformidade com o real”. Surgiu
também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. CEV. 2. Fluxo cósmico.
Neologia. As 3 expressões compostas Central Extrafísica da Verdade, Central Extrafísica da Verdade Pessoal e Central Extrafísica da Verdade Grupal são neologismos técnicos da
Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 2. Central Extrafísica
de Energia (CEE). 3. Baratrosfera.
Estrangeirismologia: o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à fidedignidade da inteligência evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal; a autopensenização predominante no pen.
Fatologia: a sincronicidade cósmica; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; a Cognópolis.
Parafatologia: a Central Extrafísica da Verdade; o fluxo cósmico; o fluxo das verdades
relativas originais; o megafluxo do Cosmos; o fluxograma das verpons cósmicas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Filiologia: a ideofilia; a verofilia.
Holotecologia: a hiperespaçoteca; a cosmoteca; a ideoteca; a consciencioterapeuticoteca;
a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Holofilosofia; o Paradireito; a Comunicologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla conscin sensitiva–amparador extrafísico.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o verponarista; o intermissivista; o cognopolita.
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Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a verponarista; a intermissivista; a cognopolita.
Hominologia: a Conscientia libera (CL); o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
fidedignus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Central Extrafísica da Verdade Pessoal = a ação extrafísica do amparo
de função a determinada conscin patrocinada a partir do grande amparador extrafísico; Central
Extrafísica da Verdade Grupal = a monitoria extrafísica grupal mantenedora da interação CEF-CCCI.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, quanto às relações interconscienciais, o fluxo cósmico pode ser racionalmente classificado, por exemplo, em 3 categorias básicas, nesta ordem lógica, relativa à Cosmopensenologia:
1. Intelectivo: o fluxo cósmico específico do predomínio da circulação das verdades relativas de ponta, verpons, ou a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
2. Emocional: o fluxo cósmico específico do predomínio dos sentimentos elevados ou
da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). Infelizmente, na Terra, ainda menos acessível
e dominado pelos emocionalismos inferiores das consciências afins provenientes da Baratrosfera.
3. Energético: o fluxo cósmico específico do predomínio dos afluxos das energias da
Central Extrafísica de Energia (CEE), o mais próximo, objetivo e potencializador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Central Extrafísica da Verdade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia.
2. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia.
3. Conduta cosmoética: Conviviologia.
4. Cosmoconsciência: Comunicologia.
5. Holofilosofia: Holomaturologia.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia.

A VERDADE RELATIVA DE PONTA ESTÁ DISSEMINADA
PELO COSMOS, MAS DEPENDE DA VONTADE, DA LUCIDEZ E DO AUTODISCERNIMENTO DA CONSCIÊNCIA
PARA IDENTIFICÁ-LA E EMPREGÁ-LA COM PROVEITO.
Questionologia. Qual percentual você atribui aos fluxos das verpons cósmicas nas ideias
avançadas na própria vida? Você já sabe aproveitar a verdade ponta-de-lança nas autopesquisas?
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CENTRAL

EXTRAFÍSICA DE ENERGIA
(EXTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Central Extrafísica de Energia é a parainstituição especializada, planejada e montada para estocar, manter e monitorar a energia consciencial (EC), ao modo de estação
extrafísica de energias conscienciais, objetivando o abastecimento e a distribuição de energias terapêuticas, homeostatizantes, na assistência efetiva a outras consciências – consciexes e conscins
– sob a supervisão direta do Colégio Invisível dos Serenões.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo central deriva do idioma Latim, centrális, “central, colocado no
centro”. Surgiu em 1712. O prefixo extra, vem igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de
fora, além de”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, derivado do idioma
Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. A
palavra energia provém do idioma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energía, e esta do
idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. CEE. 2. Comunidade Extrafísica Assistencial. 3. Usina Extrafísica
de Energia. 4. Pararrealidade comunitária. 5. Itaipu Bidimensional Extrafísica. 6. Repartição da
Sociedade Extrafísica (Sociex).
Neologia. As 3 expressões compostas Central Extrafísica de Energia, Central Extrafísica de Energia Pessoal e Central Extrafísica de Energia Grupal são neologismos técnicos da Extrafisicologia.
Antonimologia: 1. Baratrosfera. 2. Comunidade extrafísica de transição pré-ressomática. 3. Interlúdio. 4. Estação geradora de eletricidade. 5. Usina hidrelétrica. 6. Usina termelétrica. 7. Usina termonuclear. 8. Central telefônica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às aplicações interassistenciais das energias conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; a Cognópolis.
Parafatologia: a Central Extrafísica de Energia; o Colégio Invisível dos Serenões; a intercooperação cósmica; o maximecanismo assistencial extrafísico; a recepção de energias para
doar energias; a potencialização imediata das manobras energéticas da conscin; a base intrafísica
blindada e a CEE; a oficina extrafísica (ofiex) e a CEE; a extrapolação do pré-teleguiamento;
o teleguiamento interconsciencial, propriamente dito; a energia imanente (EI); as energias conscienciais (ECs); as surpreendentes correntes extrafísicas de energia; as antigas dificuldades recíprocas consciexes-conscins; a ignorância do assunto, quase absoluta, na Intrafisicologia (Ano-base: 2007); a raridade das manifestações assistenciais, quando sofisticadas, interconscienciais, autoconscientes; o energossoma; o coronochacra.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a surpreendência dos efeitos energéticos instantâneos.
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Enumerologia: o corredor de entrada; a entrada de serviço; o ato de entrar em forma;
a via de acesso; o provedor de acesso; a permissão de acesso; a palavra de passe.
Interaciologia: a interação esporádica conscin-CEE; a interligação permanente conscin-CEE; a interação recepção-doação de energias.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a energeticoteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Energossomatologia; a Paratecnologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autenergologia; a Parapercepciologia;
a Autocosmoviologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça interassistencial autoconsciente; a conscin desassediada
permanente total (ser desperto); a semiconsciex; a consciência assistida.
Masculinologia: o interfaceiro energético humano; o tenepessista; o projetor consciente;
o teleguiado autocrítico; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita.
Femininologia: a interfaceira energética humana; a tenepessista; a projetora consciente;
a teleguiada autocrítica; a amparadora extrafísica; a intermissivista; a cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus (evolucióloga ou evoluciólogo); o Homo
sapiens serenissimus (Serenão ou Serenona).
V. Argumentologia
Exemplologia: Central Extrafísica de Energia Pessoal = a ação extrafísica do amparo de
função a determinada conscin patrocinada a partir do grande amparador extrafísico; Central Extrafísica de Energia Grupal = a monitoria extrafísica grupal mantenedora da interação CEE-CCCI.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, quanto às relações interconscienciais, o fluxo cósmico pode ser racionalmente classificado, por exemplo, em 3 categorias básicas, nesta ordem lógica, relativa à Cosmopensenologia:
1. Intelectivo: o fluxo cósmico específico do predomínio da circulação das verdades relativas de ponta, verpons, ou a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
2. Emocional: o fluxo cósmico específico do predomínio dos sentimentos elevados ou
da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). Infelizmente, na Terra, ainda menos acessível
e dominado por emocionalismos inferiores das consciências afins provenientes da Baratrosfera.
3. Energético: o fluxo cósmico específico do predomínio dos afluxos das energias da
Central Extrafísica de Energia (CEE), o mais próximo, objetivo e potencializador.
Coesão. Segundo a Parassociologia, a Comunidade Extrafísica Assistencial é o agrupamento parapopulacional caracterizado por forte coesão baseada no consenso espontâneo das consciexes afins ou empáticas, neste caso específico mantendo a Central Extrafísica de Energia.
Manifestação. Sob a ótica da Evoluciologia, quanto ao poder de manifestação e influência na assistência evolutiva, a Central Extrafísica de Energia é superior e mais globalizante em
comparação com o amparador extrafísico, em si, ou o evoluciólogo isolado do grupo evolutivo da
conscin conectada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Central Extrafísica de Energia, 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. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
4. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
5. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
6. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

NENHUMA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, COSMOÉTICA, PERDE POR SE ESFORÇAR PARA MERECER E RECEBER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA PERMANENTE
DE ALGUMA CENTRAL EXTRAFÍSICA DE ENERGIA.
Questionologia. Você já cogitou da existência e assistência de tal Central? Já se beneficiou, mesmo inconscientemente, dos recursos extrafísicos desta pararrealidade atuante?
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CENTRIFUGAÇÃO DO
(EGOLOGIA)

EGÃO

I. Conformática
Definologia. A centrifugação do egão é a ação ou efeito de a conscin lúcida centrifugar,
fazer, voluntariamente, o desvio ou o afastamento pouco a pouco, pedaço a pedaço, reação
a reação, do próprio centro ou núcleo do egoísmo milenar em direção à megafraternidade libertária.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra centrífugo vem do idioma Francês, centrifuge, adaptação do termo científico do idioma Latim, criado pelo cientista inglês Isaac Newton (1642–1727), centrifuga, composto de centrum, “centro”, e fuga, “ação de fugir”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo
centrifugação apareceu no Século XX. O elemento de composição ego procede do idioma Latim,
ego, “eu”. Surgiu, na Linguagem Erudita, a partir do Século XIX.
Sinonimologia: 01. Centrifugamento do egão. 02. Decomposição do egoísmo. 03. Anulação da egolatria. 04. Frenagem do egotismo. 05. Egocídio cosmoético. 06. Descarte do umbigão. 07. Sedimentação da consciência. 08. Conquista da megaconsciencialidade. 09. Primado da
Autocosmoética. 10. Expansão da interassistencialidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo centrifugação: centrífuga; centrifugada; centrifugado; centrifugador; centrifugadora; centrifugamento;
centrifugante; centrifugar; centrifugável; centrifugismo; centrífugo; ultracentrífuga; ultracentrifugação; ultracentrifugar.
Neologia. As 3 expressões compostas centrifugação do egão, centrifugação do egão
elementar e centrifugação do egão evoluída são neologismos técnicos da Egologia.
Antonimologia: 01. Ditadura do egoísmo. 02. Primado do egoísmo. 03. Expansão do
egão. 04. Ditadura da egolatria. 05. Domínio do umbigão. 06. Culto do ego. 07. Egolatria.
08. Narcisismo. 09. Culto da autoimportância. 10. Culto do umbigão.
Estrangeirismologia: o alter ego; o selfcontrol.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocriticidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica evolutiva; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene da dupla evolutiva como sendo o centrifugador primário, operando mutuamente, quanto ao egão.
Fatologia: a centrifugação do egão; o desbaste do egão; o ato de desfazer o egão descartando parte por parte do próprio ser ancestral; o egocentrismo infantil; o egoísmo na adultidade;
o egocentrismo infantil remanescente; o orgulho como sendo o primeiro derivado patológico do
egoísmo; o subcérebro abdominal; o ego protorreptiliano; as automimeses doentias; a autorreflexão como medida profilática antiegão de eleição; a extinção gradativa dos dias rotineiros de
egoísmo; a libertação pessoal do peso regressivo do egoísmo; o fim da insensibilidade social gerada pelo egoísmo; o gerenciamento lúcido do próprio microuniverso consciencial; o autodiscernimento teático quanto aos limites do egocentrismo compulsório; a omissuper; o entendimento do
mecanismo evolutivo; a autoconsciência quanto aos deveres evolutivos; o reconhecimento da interassistencialidade como alavanca inevitável da evolução; a autodisponibilidade holossomática
para as doações fraternas; a autodisponibilização dos autotrafores; o emprego mais dilatado do
tempo autopensênico não egoico; a autabnegação cosmoética; o sentimento da fraternidade universal; a força centrífuga da vontade altruísta da fraternidade; a Autoconscienciometrologia como
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sendo a primeira centrifugadora do egão; o sentimento racionalizado da própria importância na
estrutura do Cosmos; a participação voluntária na campanha contra a pandemia do egoísmo na
Terra; a busca do incremento da capacidade afetiva das pessoas; o caminho da megafraternidade
para a implantação do Estado Mundial, regrado pela Paradireitologia, a partir do exemplarismo de
hoje.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parafenômeno da cosmoconsciência patrocinando a ultracentrifugação dinâmica do ego; o acerto da autoimagem perante as realidades e pararrealidades.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciencial individual–consciencial coletivo.
Principiologia: o princípio fundamental da autevolução da consciência.
Codigologia: o aperfeiçoamento do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da Egocentrologia.
Tecnologia: a técnica do direcionamento, da dinâmica e da avaliação determinadoras
das vivências corretas da consciência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: a neutralização dos efeitos danosos do egoísmo na autevolução; a potencialização dos efeitos prolíficos do egocídio na autevolução.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo valorização excessiva de si mesmo–autestima cosmoética.
Enumerologia: o ato de fazer heterocrítica sem pensenizar mal de outrem; o ato de não
deixar ninguém para trás mesmo podendo ir em frente; o aumento da autodefesa parapsíquica;
o incremento da autocura parapsíquica; a abertura da recuperação dos cons magnos; a melhoria da
conscin na escala de lucidez; a intensificação sadia do monitoramento extrafísico, assistencial,
para si.
Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho.
Interaciologia: a interação assistência a outrem–assistência para si.
Crescendologia: o crescendo subcerebralidade-paracerebralidade; o crescendo senso
de egoísmo–senso de dever; o crescendo intencionalidade egocêntrica–intencionalidade cosmoética; o crescendo ignorância do egoísmo–sabedoria da interassistencialidade; o crescendo visão
tacanha–visão cosmovisiológica.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo egocarma-grupocarma-policarma.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo competição / cooperação; o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo egocentrismo / alocentrismo; o antagonismo personalismo / universalismo; o antagonismo interprisão grupocármica / libertação
consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da tristeza como forma de egoísmo; o paradoxo do ato de
entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altruísmo).
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: as leis instintivas do egoísmo; as leis racionalizadas da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Maniologia: o fim da egomania.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Egologia; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia;
a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Policonscienciologia; a Policarmologia; a Recexologia;
a Autocriticologia; a Mentalsomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens egocentrofugator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recexologus; o Homo
sapiens progressivus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: centrifugação do egão elementar = a executada por meio da reciclagem
existencial (recéxis); centrifugação do egão evoluída = a executada por meio da reciclagem intraconsciencial (recin).
Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da Egologia; a cultura
egocêntrica ainda predominante; a cultura conscienciológica nascente.
Egologia. O egão não se desfaz de vez, por atacado, mas sempre, gradativamente, parte
por parte, esforço a esforço, dia após dia. A parte constitutiva da última conquista da conscin, na
consecução da reciclagem consciencial, é o temperamento, o núcleo mais complexo das manifestações pensênicas da personalidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a centrifugação do egão, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
05. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
06. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
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08. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Personalismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA CENTRIFUGAÇÃO DO EGÃO, ELEMENTAR
OU EVOLUÍDA, É APLICADA POR TODA CONSCIN AO ALCANÇAR O PATAMAR DA VIVÊNCIA DA AUTOCONSCIENCIALIDADE DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA PARAPSÍQUICA.
Questionologia. Você já procedeu à centrifugação do egão? De qual natureza?
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CÉREBRO DICIONARIZADO
(HOLOCEREBROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cérebro dicionarizado é o da conscin lúcida, homem ou mulher, portadora de algum, de alguns ou dos 4 dicionários cerebrais a saber: sinonímico, antonímico, analógico
e poliglótico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cérebro procede do idioma Latim, cerebrum, “cérebro, miolos; razão, raciocínio; juízo”. Surgiu no Século XV. O vocábulo dicionário provém do idioma Francês,
dictionaire, derivado do idioma Latim Medieval, dictionarium ou dictionarius, “repertório de dictiones (frases ou palavras)”, e este de dictio, “palavra; maneira de dizer; depoimento; testemunho”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cérebro monodicionarizado. 2. Cérebro polidicionarizado. 3. Cérebro lexicológico. 4. Léxico mental. 5. Memória lexical. 6. Dicionário cerebral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo dicionário:
dicionariar; dicionarista; dicionarística; dicionarístico; dicionarização; dicionarizada; dicionarizado; dicionarizar; dicionarizável; indicionarizado; indicionarizável; minidicionário; neodicionário.
Neologia. As 3 expressões compostas cérebro dicionarizado, cérebro dicionarizado simples e cérebro dicionarizado complexo são neologismos técnicos da Holocerebrologia.
Antonimologia: 1. Cérebro sem dicionário. 2. Cérebro dislexicológico.
Estrangeirismologia: a open mind; o brainpower; o Mentalsomarium; o Verponarium;
o workbook mental; o contexto mind-stored; o unabridged dictionary da holomemória.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cerebrologia Pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da lexicalidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a flexibilidade autopensênica facilitando os acréscimos nos dicionários cerebrais.
Fatologia: o cérebro dicionarizado; o cérebro dicionarizado como sendo o conceptáculo
das neoverpons; o cérebro como sendo o objeto terrestre mais complexo; as autoprioridades intelectuais da conscin; a teática dos dicionários cerebrais como sendo neoverpon da Conscienciologia; o vocabulário mental; a autorganização vocabular cerebral única; a série singular de palavras
associadas; a rede pessoal de termos memorizados; o agrupamento peculiar dos léxicos cerebrais
de acordo com as linhas de atividade da conscin; as conexões inéditas entre as palavras revelando
a autocriatividade; a complexidade do mentalsoma da conscin intermissivista; os dicionários corticais; a força dos dicionários cerebrais na interassistencialidade; as expressões máximas da intelectualidade nas interlocuções interassistenciais.
Parafatologia: o relevante papel do cérebro dicionarizado nos fenômenos da pangrafia
e da cosmoconsciência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o dicionário cerebral, analógico, complexo, da conscin paraperceptiva; o dicionário cerebral do projetor, ou projetora, consciente, e o fenômeno da rememoração projetiva; os dicionários paracerebrais; o cérebro amplamente dicionarizado facilitando as recepções
extrafísicas; as vivências parapsíquicas inéditas não encontrando palavras para a descrição acertada; a demanda por neologismos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo memória cerebral–holomemória; o sinergismo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais; o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência comunicativa; o sinergismo da erudição paraperspectiva vasta–dicionários paracerebrais extensos.
Principiologia: o princípio da comunicação interassistencial; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso dos vocábulos na
autexpressão.
Teoriologia: a teoria dos dicionários cerebrais.
Tecnologia: a técnica da aquisição dos dicionários cerebrais; a técnica da consulta a 50
dicionários; a técnica do ciclo enumerativo; a mnemotécnica vocabular.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos da Higiene Mental na qualificação da holomemória; os efeitos do
taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação oral; o efeito teático, mentalsomático, dos dicionários cerebrais.
Neossinapsologia: as multissinapses; as neossinapses; as parassinapses; a inserção continuada de neossinapses vocabulares mantendo o cérebro com edições dicionarizadas revistas
e ampliadas.
Ciclologia: o ciclo mnemônico seleção-retenção-recuperação; a relevância do cérebro
intelectualmente ativo em todo o ciclo etário intrafísico da conscin lúcida; a redicionarização cerebral a cada novo ciclo ressoma-dessoma; o ciclo alternante ensinar-aprender.
Enumerologia: o cérebro; o subcérebro; o microcérebro; o macrocérebro; o lexicocérebro; o paracérebro; o holocérebro.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio intelectualidade-comunicabilidade; o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: as interações lexicais; a interação paracérebro dicionarizado–cérebros
dicionarizados; a interação Didática-Paradidática.
Crescendologia: o crescendo racionalização simplista–racionalização complexa;
o crescendo evolutivo dicionários cerebrais–enciclopédia cerebral.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio memória vocabular–memória sinonímica–memória analógica; o trinômio palavra exata–
–contexto adequado–comunicação eficaz.
Polinomiologia: o polinômio leitura-reflexão-redação-tradução; o polinômio mnemônico agudez-conteúdo-extensão-emprego-eficácia; o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo cérebro vigoroso / cérebro estéril; o antagonismo supermemória / hipomnésia.
Politicologia: a democracia da educação.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicado à retenção mnemônica.
Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a mnemofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;
a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a lexicoteca; a analogoteca.
Interdisciplinologia: a Holocerebrologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomemoriologia; a Lexicologia; a Autopriorologia; a Vivenciologia; a Evoluciologia; a Verponologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo
sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior.
V. Argumentologia
Exemplologia: cérebro dicionarizado simples = o da conscin portadora ou usuária tão
somente do dicionário cerebral sinonímico primário; cérebro dicionarizado complexo = o da conscin portadora ou usuária de mais de 1 dicionário cerebral.
Culturologia: o dicionário cultural cerebral; a Multiculturologia da Holocerebrologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cérebro dicionarizado, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
09. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
11. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Orismologia: Comunicologia; Neutro.
Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.

A QUALIDADE DO CÉREBRO DICIONARIZADO ESPECIFICA, EM DEFINITIVO, O NÍVEL EVOLUTIVO DO MENTALSOMA, OU DO PARACORPO DO AUTODISCERNIMENTO,
DA CONSCIÊNCIA HUMANA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com os dicionários cerebrais? Já
os tem desenvolvidos? Qual dicionário cerebral você emprega mais?
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CHÃO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O chão é a extensão ou superfície de terra onde cada conscin desenvolve
a existência intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo chão vem do idioma Latim, planus, “plano; chão; raso; nivelado”.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Solo. 2. Terra; terreno; território. 3. Local de vivência.
Neologia. Os 3 vocábulos minichão, maxichão e megachão são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Espaço aéreo. 2. Espaço sideral. 3. Cume.
Estrangeirismologia: o regnum hominis; o fisiopodium; o Administrarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao tato (plantochacras, pré-kundalini).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene doméstico; a fôrma holopensênica pessoal; a grafopensenidade conjunta; a criação dos holopensenes libertários; os ortopensenes; os neopensenes; os cosmopensenes.
Fatologia: o chão; o solo; a terra; o território; a Terra; a Natureza; a plaga; os pagos;
a água; a matéria; a propriedade; os bens; as posses; os domínios; os patrimônios; a extensão; os
jardins; os imóveis; as realidades físicas; a terra produtiva; as terras improdutivas; os limites; as
divisas; as fronteiras; o telurismo; a acumulação; a administração da vida somática; a vivência natural; a abordagem à geoenergia; o porão consciencial do adulto; a Subcerebrologia; o conservantismo; a interiorose; o provincianismo; o bucolismo analfabeto; o vegetalismo; as tralhas; os mofos; os bolores; os detritos; os lixões periféricos; as ferrugens; os lamaçais; o vandalismo; o bairro
degradado; o beco dos aflitos; o buraco quente; o condomínio tóxico; a favela esquecida; o foco
de desertificação; o local de desovas de cadáveres; os conflitos de terra; o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); os tradicionalismos.
Parafatologia: os chacras plantares; a vida humana trancada; a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Enumerologia: as avalanches; as enchentes; as erupções vulcânicas; as estiagens; os furacões; os incêndios; os deslizamentos de terra; os soterramentos; os terremotos; os macaréus; os
tsunamis, as nuvens de cinzas vulcânicas.
Politicologia: a democracia direta; a vulgocracia.
Filiologia: a intrafisicofilia; a somatofilia; a evoluciofilia; a sociofilia.
Fobiologia: o combate à neofobia; a sociofobia.
Maniologia: a dromomania.
Holotecologia: a somatoteca; a antropoteca; a geologicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Pedologia; a Edafologia; a Geologia; a Geografia; a Geofísica; a Geopolítica; a Mesologia; a Somatologia; a Antropologia; a Anatomia; a Fisiologia; a Gastrossomatologia; a Conviviologia; a Politicologia; a Interprisiologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Profilaxia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
crosta a crosta; a conscin podálica; os seres botânicos; os seres subumanos; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente; a conscin lúcida; a consciência além do soma; a conscin além
da matéria; a consciência poliédrica; a dupla evolutiva; o grupocarma; o grupúsculo evolutivo;
a equipin; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o androssomista; o proprietário; o desbravador; o epicon lúcido; o fundador da Pedologia, o geólogo russo Vasili Vasirlevich Dokouchaiev (1846–1903); o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o antepassado de si mesmo; o assistido;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o maxiproexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata;
o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a ginossomista; a proprietária; a desbravadora; a epicon lúcida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a antepassada de si mesma; a assistida; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a formadora de opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a maxiproexista; a proexóloga; a projetora consciente;
a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: minichão = o pequeno barraco do favelado no morro do subúrbio; maxichão = a mansão do milionário na praça do centro da metrópole; megachão = o vasto território do
criador da cidade florescente a qual emprestou o próprio sobrenome.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, o chão pode ser classificado, por exemplo,
em duas categorias: o predomínio primário da intrafisicalidade e o predomínio evoluído da extrafisicalidade.
I. Predomínio da intrafisicalidade. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 aspectos
básicos da parte física da conscin:
01. Intrafisicalidade: o espaço; a atmosfera; o entorno; a Proxêmica.
02. Crosta: o planeta Terra; o mundo; a Troposferologia.
03. Hidrologia: o aquífero; o oceano; o mar; a superfície hídrica; a Oceanografia.
04. Terra natal: a ressoma; a raiz; o telurismo; a cultura; a Etnologia.
05. Soma: a Genética; a Embriologia; a Mesologia; o ser humano; o cidadão; a cidadã;
a Humanidade; a Somatologia.
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06. Palco: o cenário vital; o clima; o teatro da existência; a profissão; as perspectivas;
a Conscienciocentrologia.
07. Domicílio: a residência; o endereço; a localidade; o lar; a família; a Grupocarmologia.
08. Base humana: a matriz geopolítica; o pião geográfico; a irradiação existencial;
a Cosmologia.
09. Solo: os pés na rocha: o alicerce; o lugar; a condução; a plantação; a sobrevivência;
a Experimentologia.
10. Tempo: as faixas etárias; a Cronologia; a Cronêmica.
II. Predomínio da extrafisicalidade. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 aspectos
básicos da parte extrafísica da vida da conscin:
1. Geoenergia: a Energossomatologia.
2. Pré-kundalini: as energias conscienciais (ECs); a Holochacralogia.
3. Fôrma holopensênica: a Holobiografologia.
4. Holopensene pessoal: a Parapercepciologia.
5. Tenepessarium (Ofiexarium): a Interassistenciologia.
6. Projectarium: a Projeciologia.
7. Proexarium: a proéxis pessoal; a Maxiproexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o chão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
2. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
4. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
6. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O CHÃO SURPREENDENTEMENTE É SEMPRE O ALICERCE PRINCIPAL PARA TODAS AS CONSTRUÇÕES OU REALIZAÇÕES ESTRUTURAIS DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL
(PROÉXIS) DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Qual a extensão das características do chão do leitor, ou da leitora, com
a consecução da maxiproéxis ou da megagescon pessoais? Já pensou sobre o assunto?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 169.
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CHAPA VERBETOGRÁFICA
(ENCICLOPEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A chapa verbetográfica é a fórmula formal ou o modelo redacional orientador da escrita dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, apresentando previamente redigidos os subtítulos de Seções, agrupadas nas 6 Divisões, satisfazendo a ordem estabelecida no
verbete Verbete, com o propósito de garantir a composição homogênea, uniforme, padronizada,
didática e técnica dos textos de conteúdos tarísticos, cosmovisiológicos e verponogênicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo chapa tem origem controversa. Surgiu no Século XIV. O termo
verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res,
“coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O terceiro elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Template verbetográfico. 2. Arcabouço verbetográfico. 3. Modelo
verbetográfico. 4. Roteiro verbetográfico. 5. Fórmula formal verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas chapa verbetográfica, chapa verbetográfica trivial
e chapa verbetográfica sofisticada são neologismos técnicos da Enciclopediologia.
Antonimologia: 1. Modelo diversificado de verbete. 2. Fórmula para a escrita de livro.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da estilística enciclopédica.
Coloquiologia: o caminho das pedras; a mão na roda; a máquina de escrever verbete.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Conteudística. A descrição formal é fácil. Difícil é a análise da conteudística”.
2. “Parapsiquismo. Existem coisas superiores ao conteúdo das enciclopédias. Por
exemplo, o parapsiquismo desvenda realidades e pararrealidades ainda não abordadas pelos verbetes enciclopédicos”.
3. “Pluricodificaciologia. O verbetógrafo conscienciológico, homem ou mulher, além
de ser articulista e leitor, sujeito cognoscente, é personalidade traquejada no estabelecimento de
padrões formais técnicos de comunicação dos princípios do Paradigma da Conscienciologia, assentados, antes de tudo, no princípio da descrença (PD) pela comunidade interpretativa, hermenêutica ou exegética, ou seja, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopédia da Conscienciologia; o holopensene pessoal da comunicabilidade técnica; o desafio autoimposto de pensenizar com predomínio
do pen; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; o confor verbetográfico instigando a flexibilidade autopensênica do verbetógrafo e do leitor; a Batopensenologia Sadia; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a autorreeducação pensênica; os
neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; a complexificação do ato de pensenizar.
Fatologia: a chapa verbetográfica; o recurso otimizador da escrita de verbetes; a textualidade do verbete pré-estruturada pela chapa verbetográfica; a dedicação simbiótica ao conteúdo
e forma; a fórmula formal germinante da qualidade verbetográfica; os conteúdos diferentes em
forma padronizada; a compactação e densidade informacional do verbete; a lógica entre as Divisões; a lógica entre as Seções; a lógica entre os itens de cada Seção; os itens fixos e os eventuais;
o tamanho ideal das Seções; os itens curtos e sintéticos; a atenção às sínteses das fraseologias;
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o valor dado às palavras; o monobloco uniforme de ideias; a coerência conteudística; a coesão
frasal; o sequenciamento ideativo; o ato de alinhavar as ideias; a lógica da localização dos fatos;
a ordem racional dos itens; a ideia escrita preparando a compreensão do item seguinte; o conceito
complementar ao anterior; a chapa verbetográfica facilitando a escrita em etapas; as achegas; os
limites interverbetes; a atenção aos detalhes da forma; a sofisticação estilística; a profundidade
conteudística; a consistência com o mundo intrafísico; o poliglotismo aplicado; as interrelações
com a Cosmovisiologia Cosmológica; os entrelinhamentos; a exaustão conceitual; a reflexão eliminando o devaneio; a síntese geral do verbete (Frase Enfática) ínsita nos originais fetais dos verbetógrafos veteranos; o outdoor textual elaborado, em geral, após a escrita do verbete; a manutenção do veio prioritário para a evolução consciencial (megafoco); a permanência no leito da estrada do Título à Questionologia; as revisões em camadas do próprio texto (só conteúdo; só forma;
só viúvas; só repetição de palavras na mesma frase; só grifos); as palavras evitáveis; o expurgo
dos parasitas de linguagem (fuga da atenção); a perda da linearidade; a descomplicação da complexificação pelo emprego da pluralidade das expressões; as estimulações permanentes dos dicionários cerebrais; as informações aos verbetógrafos encontradas no site encyclossapiens.org; o instrumento EasyBEE facilitando a redação da bibliografia Específica no estilo enciclopédico;
o Programa Verbetografia da Instituição Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS) orientando quanto ao emprego da chapa verbetográfica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego do EV conjugado à sinalética energoparapsíquica pessoal na manutenção do foco verbetográfico; os vincos holomnemônicos por meio dos
entrelinhamentos; o Curso Intermissivo (CI); a recuperação dos megacons; a consistência com as
experiências extrafísicas; a pangrafia; a pancognição verbetográfica; as retrocognições provocadas pela dedicação à Enciclopédia da Conscienciologia; o reconhecimento dos verbetes pessoais
favorecendo o acesso às autogescons nesta dimensão intrafísica em vida próxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático análise-síntese; a apoteose da escrita no
encontro sinérgico no trio coerência-conteúdo-forma.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da fórmula formal (a letra,
a palavra, a frase e qualquer tópico escrito tornarem-se fórmulas repetíveis); o princípio do confor
―o conteúdo pode aperfeiçoar a forma e a forma pode aperfeiçoar o conteúdo‖; o princípio do
primado da cognição; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio dos paradeveres intermissivos.
Codigologia: os códigos linguísticos da Conscienciologia (Neorismologia).
Teoriologia: o 1% da teoria indispensável aos 99% da vivência.
Tecnologia: as técnicas inéditas da Conscienciografologia para escrever verbete; a técnica da antialienação; a técnica para ajudar a pensar; a técnica da qualificação dos verbetes;
a técnica da circularidade (pleonasmo técnico); a técnica de simplificar ampliando o conteúdo;
a técnica da ampliação conceitual de cotejar o assunto pesquisado com as especialidades da
Conscienciologia; a técnica do ―preferível passar a informação e evitar a carência‖; a técnica
do preenchimento inicial básico do verbete: Definologia, Exemplologia e Frase Enfática.
Voluntariologia: a autoinclusão verbetográfica do voluntário conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Neoenciclopediologia.
Efeitologia: a criação de chapa verbetográfica enquanto efeito da organização pragmática de enciclopedista erudito veterano; a chapa verbetográfica criando o efeito de provocar raciocínios mentaissomáticos nos neoverbetógrafos; o uso sistemático da chapa verbetográfica produzindo o efeito ortopensênico no verbetógrafo; o detalhismo temático enquanto efeito natural da
aplicação da chapa verbetográfica; o efeito da neoverbetografia na aquisição de técnicas para
escritas conscienciológicas; o efeito da neoverbetografia na qualidade mentalsomática grupal;
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o efeito da Verbetografia na ampliação do dicionário cerebral ao se buscar a palavra certa para
o lugar certo; o efeito da Verbetografia na recuperação de cons.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas na elaboração de verbetes neoenciclopédicos.
Ciclologia: o ciclo de produção verbetográfica.
Enumerologia: a síntese sem omissão; a análise sem paixão; a uniformidade sem castração; a criatividade sem aberração; a casuística sem distorção; o detalhismo sem compulsão;
a exaustividade sem confusão. O instigador de ideias; o provocador do raciocínio; o orientador da
reflexão; o ordenador do pensamento; o extrapolador de conceitos; o incentivador da escrita; o libertador das autolimitações.
Binomiologia: o binômio Verbetologia-Verbetografia; o binômio teática-confor; o binômio coerência textual–verbação; o equilibração do binômio Cerebelologia-Cerebrologia; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio verbetografia-autopesquisa; o binômio especialização-generalização; o binômio completismo verbetográfico–desassédio evolutivo.
Interaciologia: a interação leitura-reflexão qualitativas.
Crescendologia: o crescendo de dificuldade na construção das expressões notáveis sublinháveis; o crescendo do pensamento no texto de modo linear, coerente e coeso.
Trinomiologia: o trinômio pro-pro-pro (proposta-processamento-produto); o trinômio
constructo-conceito-cognição; o trinômio (da cientificidade) coerência–correspondência–princípio da descrença; os padrões rígidos sustentando o trinômio critérios estilísticos–uniformidade
da forma–coerência conteudística do texto; as fórmulas formais simplificando a complexidade do
trinômio consciência–pesquisa das consciências–conteúdos conscienciológicos; o trinômio páginas-máximos-logias; o trinômio Evoluciologia-Paraprofilaxia-Homeostaticologia; o trinômio
motivação-alegria-predisposição para escrever, favorecendo a captação das ideias.
Polinomiologia: o polinômio (das vamines) variáveis-minivariáveis-indicadores-especialidades; o polinômio entrelinhamento-parapsiquismo-casuística-fatuística.
Antagonismologia: o antagonismo livro das sínteses / obra das análises; o antagonismo
detalhismo / gongorismo; o antagonismo exaustividade / graforragia; o antagonismo circularidade / redundância; o antagonismo concisão / simplismo; o antagonismo autodiscernimento do prioritário / autodesorganização; o antagonismo carência informacional / estupro evolutivo demarcando os limites do esclarecimento.
Paradoxologia: o paradoxo de a complexidade consciencial exigir tanto os padrões
e uniformidades técnicas como a inclusão de atipicidades e singularidades na Enciclopédia da
Conscienciologia; o paradoxo de a repetição racional de cada verpon, sob múltiplas facetas, vulgarizar sem banalizar os neoconceitos de ponta; o paradoxo de, mesmo sendo fórmula formal,
o verbete permitir a expressão e o reconhecimento da característica pessoal do autor.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: a lei da recorrência.
Filiologia: a evoluciofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia; a autocogniciofilia; a proexofilia; a verbetofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: o auxílio técnico para a superação da grafofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação intelectual levando à preguiça mental.
Holotecologia: a encicloteca; a sistematoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a grafopensenoteca; a argumentoteca; a autoprioroteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Conformaticologia; a Conscienciografologia; a Raciocinologia; a Lexicologia; a Holocoerenciologia; a Neologia; a Terminologia Conscienciológica; a Paramatematicologia; a Cosmovisiologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin verbetógrafa; a conscin verbetóloga; a conscin porta-voz
da reurbéxis; o grupo evolutivo relacionado ao tema do verbete.
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a amparadora extrafísica Rose Garden.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: chapa verbetográfica trivial = aquela, normalmente reivindicada pelo
verbetógrafo novato, com as 70 Seções previstas no verbete Verbete, acrescida das duas adventícias Ortopensatologia e Proverbiologia; chapa verbetográfica sofisticada = aquela, passível de ser
criada pelo verbetógrafo veterano para a otimização dos próprios trabalhos, com a seleção das Seções mais utilizadas dentre as 70 previstas no verbete Verbete.
Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica; a cultura pessoal influenciando na textualidade verbetográfica; a cultura da revisão na redação de textos; a cultura da Autorganizaciologia; a Multiculturologia Multidimensional da Conscienciologia.
Autorreflexões. Atinente à Conteudologia, eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de
ponderações autorreflexivas sobre o assunto do verbete a serem feitas ao preencher a chapa verbetográfica, objetivando ampliar o alcance do esclarecimento conscienciológico:
01. Acréscimos. Este item esclarecerá o assunto do verbete? O texto vai ajudar quem?
Vai ajudar a clarear o caminho de quem?
02. Atores. Tem algum personagem?
03. Contraponto. Há algum processo de antonímia, para ampliar o tema?
04. Discriminação. O assunto está adstrito a algum fenômeno?
05. Gênero. Diz respeito a homem ou mulher?
06. Leituras. Tem alguma teca na Holoteca sobre o assunto?
07. Megafoco. Este verbete está dentro de alguma especialidade? Qual?
08. Peculiaridades. Tem mini e mega? Tem exemplo? Tem sufixo?
09. Quantificações. Precisa usar números, cifras, datas?
10. Realces. Vale a pena ter algum sublinhável?
Criteriologia. Adstrito à Divisão Detalhismo, eis versão explicativa da lógica empregada no encadeamento das 28 Seções, enumeradas na ordem disposta no verbete Verbete, cujo entendimento pode ajudar na escolha dos itens a comporem os parágrafos:
01. Sinergismologia: as cooperações potencializadoras a serem demarcadas pelos princípios.
02. Principiologia: as indicações da origem ou razão existencial de tudo normatizadas
em códigos; as vacinas para a conscin não cair no erro cometido anteriormente.
03. Codigologia: o conjunto de normas, embasando as teorias.
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04. Teoriologia: o sistema de conhecimentos, norteando as futuras vivências.
05. Tecnologia: os procedimentos facilitadores da prática das teorias.
06. Voluntariologia: os interessados na teática a partir de trabalho voluntário.
07. Laboratoriologia: os espaços otimizados para novas vivências técnicas.
08. Colegiologia: os intercâmbios de teorias e vivências.
09. Efeitologia: os estudos técnicos das consequências e derivações da teática; a indicação da correta utilização das causas.
10. Neossinapsologia: as constatações, ou não, de novo aprendizado (inventividade) advindo das teorias.
11. Ciclologia: o estabelecimento dos efeitos cronêmicos ou sequência de etapas dos
processos vivenciados.
12. Enumerologia: as aproximações simples ao tema do verbete com ampliação do dicionário analógico sobre o assunto.
13. Binomiologia: o pluralismo com aproximação simples de 2 elementos.
14. Interaciologia: a depuração ou qualificação das aproximações pela observação da
interatividade ou cruzamentos intelectivos.
15. Crescendologia: a depuração ou qualificação das aproximações pela observação da
evolução das manifestações pensênicas; o crescimento humano e consciencial; as gradações de
mudança de ego; as hierarquias; as prioridades.
16. Trinomiologia: a expansão das aproximações simples para 3 elementos.
17. Polinomiologia: a expansão das aproximações simples para 4 ou mais elementos.
18. Antagonismologia: os contrapontos introdutórios das patologias.
19. Paradoxologia: a categoria de pluralismo com aparência de antagonismo, caracterizada pela falsa contradição.
20. Politicologia: a exposição dos modos de atuação (políticas de administração de antipodias) quanto ao tema; os interesses da Polis a serem resgatados pela reeducação.
21. Legislogia: a jurisdição garantidora da implementação das políticas.
22. Filiologia: as preferências pessoais relativas à temática.
23. Fobiologia: os medos inibidores no âmbito do assunto.
24. Sindromologia: o conjunto de patologias associadas ao contexto.
25. Maniologia: as fixações doentias em pauta.
26. Mitologia: as alegorias ou idealizações aprendidas relacionadas ao assunto.
27. Holotecologia: a localização de onde buscar o esclarecimento, por meio do estudo,
para ampliar a visão sobre a temática.
28. Interdisciplinologia: o conjunto por atacado das ideias, dando fechamento ao detalhismo.
Autoconquista. Atinente à Harmonopensenologia, de certa forma, a exigência conformática do Detalhismo é meio de impor à pessoa do verbetógrafo a condição evolutiva de ter paciência com as coisas.
Sofisticações. Na prática da Estilisticologia Neoenciclopédica, sobressaem 7 recursos redacionais capazes de melhorar a textualidade do verbete e ampliar os atributos conscienciais dos
verbetógrafos e / ou leitores, a exemplo dos alfabeticamente ordenados, a seguir:
1. Achegas: as louçanias estilísticas; os acréscimos no singular ou no plural de acordo
com o Título; o emprego do prefixo “auto” a depender do verbete; os adjetivos tarísticos.
2. Detalhes da forma: as pontoações (ponto; vírgula; ponto e vírgula; 2 pontos); os tipos de fonte utilizados; os realçamentos ou grifos (negrito; negrito-itálico; itálico); os espaços
extras; o emprego dos sinais gráficos (hífen; traço; barra); os sublinhamentos em itálico.
3. Hibridismo conceitual: o cruzamento de itens de Seções diferentes (o verbete Lucidologia com especialidade Autoconscienciologia permite a sinonímia Autodiscernimentologia).
4. Macro: a opção de colocar a Culturologia fora do Detalhismo com base no pressuposto de os itens terem escopos mais abrangentes.
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5. Máximos: a qualiquantificação indicadora de a Seção ter alcançado o teto informacional satisfatório (na Cognatologia, 10 itens mostram a substancialidade da palavra escolhida para
compor o título).
6. Pesquisas: a cosmovisão do assunto exigindo pesquisas analógicas, em contraponto,
de aprofundamento e de varredura, nos âmbitos intra e extrafísico.
7. Raciocínios: a escolha da melhor operação mental para criação correta das expressões notáveis sublinháveis (Detalhismo); o exercício da síntese exigido na Frase Enfática.
Verbetes-chave. Vigilante à Antidesperdiciologia, eis, na ordem alfabética, amostra reduzida de 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, contendo informações acrescentadoras preciosas ao interessado no autaprimoramento quanto ao emprego da chapa verbetográfica:
01. Achado formal (Conformaticologia; Homeostático): lista de cacófatos evitáveis.
02. Coesão textual (Grafopensenologia; Homeostático): enumeração de categorias de
coesão textual, com relativa complexidade, apresentadas na estrutura específica do verbete.
03. Enciclopediologia (Redaciologia; Neutro): parágrafos explicativos dos conceitos
máximos e logias.
04. Exemplologia (Parapedagogiologia; Neutro): lista de categorias de expressões técnicas aplicadas nas exemplificações.
05. Fatologia (Intrafisicologia; Neutro): taxologia de fatos qualificados.
06. Fato orientador (Pesquisologia; Neutro): taxologia com exemplos de expansões
próprias da natureza do tema, constituindo máximos para o verbete.
07. Frase enfática (Comunicologia; Homeostático): enumeração dos itens básicos para
a escrita conformática da Seção Frase Enfática; lista de categorias de frases enfáticas.
08. Informação pró-evolutiva (Evoluciologia; Homeostático): relação das Pandectas
Cosmoéticas passíveis de serem encontradas em cada verbete.
09. Perfilologia (Conscienciometrologia; Neutro): lista de temas básicos, populares, interrelacionados com a Perfilologia; exemplos de verbetes abordando perfis singulares.
10. Refinamento formal (Exaustivologia; Neutro): rol de detalhes formais empregados
na redação dos verbetes.
11. Sublinhamento (Comunicologia; Neutro): enumeração de ênfases básicas dos instrumentos mentaissomáticos; lista de instrumentos mentaissomáticos sublinháveis.
12. Técnica da exaustividade (Experimentologia; Neutro): dicas para aplicação da técnica.
13. Técnica da circularidade (Experimentologia; Neutro): taxologia de conceitos interativos à técnica da circularidade; lista de exemplos práticos da circularidade interverbetes.
14. Tertúlia conscienciológica (Parapedagogiologia; Neutro): lista de deveres de casa
com recomendações para revisão do texto em foco e a de itens para revisão refinada do verbete.
15. Verbete (Comunicologia; Neutro): relação ordenada das 70 Seções previstas para
a escrita de verbete; a distribuição das Seções pelas 6 Divisões.
Apreensibilidade. No universo da Paratecnologia, a chapa verbetográfica é instrumento
de acesso à escrita de verbete para o interessado, intermissivista ou não, com a intenção precípua
de ensinar a ler o verbete e, consequentemente, favorecer a apreensão dos conteúdos conscienciológicos. A chapa verbetográfica é técnica tarística.
Vinco. O emprego autoconsciente da chapa verbetográfica, ao exigir aumento da concentração, raciocínio, detalhismo e polimatia conscienciológica, melhora a autorganização pensênica e cria vinco ideativo avançado.
Autevoluciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a verbetografia oferece a infraestrutura para a fixação da viragem evolutiva e a sustentação da ruptura com os vícios mentaissomáticos necessária ao desassédio pessoal.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a chapa verbetográfica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
04. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
05. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
06. Mito da fórmula pronta: Experimentologia; Nosográfico.
07. Modelo mentalsomático: Comunicologia; Neutro.
08. Mundo verbetográfico: Gesconologia; Homeostático.
09. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro.
12. Textualidade verbetográfica: Conformaticologia; Neutro.
13. Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.
14. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
15. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.

A CHAPA VERBETOGRÁFICA, QUANDO EMPREGADA COM
AUTOCONSCIÊNCIA DA ESTILÍSTICA NEOENCICLOPÉDICA,
GERA AVANÇO COGNITIVO, RECINS E A CONSEQUENTE
MUDANÇA NO NÍVEL EVOLUTIVO DO VERBETÓGRAFO.
Questionologia. Quais objetivos você, leitor ou leitora, almeja alcançar com a escrita do
verbete pessoal? Se verbetógrafo(a), percebeu a qualificação do detalhismo pessoal no dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Nader, Rosa; Aspectos da Coerência Grafopensênica: Requisitos na Tares Conscienciológica; Artigo;
Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 23 enus.; 4 técnicas; 1 nota;
7 refs.; Foz do Iguacu, PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 189 a 198.
2. Idem; Efeito da Conformática Verbetográfica na Autorreeducação Pensênica; Artigo; Anais do 1o Simpósio de Reeducaciologia; Foz do Iguaçu, PR; 11–12.10.14; Revista de Parapedagogia: Publicação Técnico-científica da
Reaprendentia; Edição Especial; Ano 4; N. 4; 9 enus.; 9 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu; Outubro, 2014; páginas 49 a 55.
3. Idem; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; revisores
Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto;
18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 cm; br.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012; páginas 17 a 353.
4. Veira, 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
121 a 142.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 423, 1.243 e 1.315.
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CHECKUP HOLOSSOMÁTICO
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O checkup holossomático é a autoinvestigação paradiagnóstica detalhista
e funcional dos veículos de manifestação da consciência objetivando a preservação e o adequado
funcionamento destes durante a consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A expressão do idioma Inglês, checkup, significa “exame médico com fins
preventivos”. Surgiu em 1921. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos,
“total; completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do
idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Paraprofilaxia holossomática. 02. Paraprevenção holossomática.
03. Checape multidimensional. 04. Megacheckup. 05. Anamnese holossomática. 06. Análise
multiveicular. 07. Paradiagnóstico multicorporal. 08. Parapropedêutica holossomatológica.
09. Autoparassemiologia. 10. Autoinvestigação multicorpórea.
Neologia. As 4 expressões compostas checkup holossomático, checkup holossomático
ginecológico, checkup holossomático andrológico e checkup holossomático afisiológico são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 01. Checkup somático. 02. Terapêutica intrafísica. 03. Patologia emocional. 04. Teste mnemônico. 05. Aferição do quociente intelectual (QI). 06. Desleixo holossomático. 07. Negligência veicular. 08. Ignorância multiveicular. 09. Cascagrossismo. 10. Robéxis.
Estrangeirismologia: o check-list da saúde consciencial; o whole pack multiveicular;
o pit stop autoconscienciometrológico; o ato de estar aware quanto à performance holossomática;
o screening prioritário; o atilamento quanto ao timeline pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
teático quanto à Autoparaprofilaxiologia Holossomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Checkup holossomático: automegarresponsabilidade.
Coloquiologia: o tirateima holossomático.
Unidade. A unidade de medida ou de trabalho no âmbito do checkup holossomático
é o paradiagnóstico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Autoparaprofilaxiologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; a pensenização polifásica; o abertismo pensênico; a autoimunidade
holossomática frente às pressões holopensênicas espúrias; a fôrma holopensênica influindo no
holossoma e sendo influenciada por este; a patopensenidade nutrindo o bloqueio cortical; o holopensene da homeostase holossomática teática decorrente da autoortopensenização habitual;
a lucidez quanto ao nível de carregamento do pen na manifestação ordinária.
Fatologia: o saldo nos 40% iniciais do conscienciograma; o ato de saber levar de eito os
próprios veículos de manifestação; o nível de harmonia do holossoma pessoal; o excessivo condicionamento intrafísico confundindo a consciência com o soma; os exames gerais somáticos de rotina; os exames profiláticos específicos do homem e da mulher, de acordo com a faixa etária; os
fatores de risco atentamente acompanhados; a investigação detalhista da genética familiar; a autodiagnosticabilidade.
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Parafatologia: o checkup holossomático; a autanamnese holossomática; a autavaliação
periódica da manifestação holossomática; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
permitindo a identificação de possíveis bloqueios chacrais; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal enquanto paralarme holossomático; o Campus CEAEC enquanto spa holossomático;
o exame multidimensional geral rotineiro; as relações interveiculares conscientemente administradas; os cursos de campo energético possibilitadores da descablagem parapsíquica; a interferência dos guias amauróticos no parafuncionamento dos veículos; as descompensações holossomáticas interferindo na qualidade das autodecisões; as paracomorbidades subdiagnosticadas; o patamar das interações intersomáticas; a diferença óbvia do holossoma da conscin perante o da
consciex; a vantagem da energia somática densa da conscin nas manifestações interassistenciais
multidimensionais; a relevância da ectoplastia no fenômeno da pararregeneração somática;
a consciex parapsicótica desejosa de reviver qual conscin; as evocações inconscientes geradoras
de bloqueios energéticos; a experiência projetiva lúcida autopersuasiva quanto à existência do holossoma; a atuação dos amparadores extrafísicos de função no patrocínio de extrapolacionismos
parapsíquicos para a conscin harmoniosa merecedora; as autorretrocognições possibilitando as
pesquisas da Teleobiotipologia Pessoal; as idiossincrasias holossomáticas atuais derivadas da
mudança de gênero em relação à última vida; o apego excessivo à forma holossomática em
detrimento do conteúdo consciencial; a qualidade da autoparagenética influenciando o status do
neo-holossoma; o diagnóstico realizado pela conscin assistente a partir dos paraolhos e com
auxílio da paraequipe de coterapeutas; a aura de saúde holossomática irradiada pela conscin
longeva completista; a desenvoltura extrafísica da consciex pós-passagem pela segunda dessoma;
a paranamnese holossomática detalhista permitindo a diagnose de heteropersonalidade consecutiva; as aulas do Curso Intermissivo (CI) relativas à holomaturidade no emprego do livre arbítrio pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ortopensenidade–saúde consciencial; o sinergismo holossoma atendido–produtividade consciencial; o sinergismo entre os veículos de manifestação
possibilitando a expansão mentalsomática; o sinergismo patológico carência-doença; o sinergismo positivo retro-holossoma harmônico–neo-holossoma maceteado; o sinergismo ortoprolação–
–interassistência tarística; o sinergismo diagnóstico precoce–prognóstico favorável.
Principiologia: o princípio da acumulabilidade evolutiva; os princípios da Higiene
consciencial; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado à saúde holossomática;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) estampado no holossoma; o princípio de não se
transferir aos outros a responsabilidade pela própria saúde; o princípio profilático de priorizar
a detecção das doenças em estágio inicial; o princípio de nunca reclamar do próprio holossoma;
o princípio de nada ocorrer por acaso.
Codigologia: as alíneas do código pessoal de Cosmoética (CPC) relativas ao esmero
holossomático.
Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria da seriéxis;
a teoria do estágio holossomático; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da fase de vitimização seriexológica; a teoria do checkup personalizado.
Tecnologia: a técnica etológica de se manter rotinas úteis e hábitos saudáveis entrosados no cotidiano produtivo; as técnicas conscienciométricas aferindo a predominância e o esquecimento de determinados veículos conscienciais nas priorizações diárias; a técnica heteroconscienciométrica da conscin-cobaia voluntária; a Paratecnologia utilizada no planejamento do macrossoma; a técnica do mitridatismo interassistencial holossomático predispondo à conquista da
desperticidade; as modernas técnicas de exames médicos; as técnicas de paradiagnóstico parapsíquico; a técnica de estender a destra para avaliar o nível de domínio holossomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-
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ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos holossomáticos imediatos e mediatos dos exercícios físicos aeróbicos; os efeitos sadios dos cuidados holossomáticos na longevidade produtiva; os efeitos sociológicos do checkup médico no aumento da expectativa de vida do homem; os efeitos parafisiológicos homeostáticos do EV; os efeitos danosos dos trafares no holossoma; os efeitos positivos
da paragenética resiliente no conjunto intersomático atual; o efeito halo da megaeuforização.
Neossinapsologia: as neoverpons promovendo neossinapses; a autoconscientização holossomática favorecendo a compreensão teática das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo alternante soma-ressoma; o ciclo dos exames preventivos periódicos;
o ciclo diário de autovigilância holossomática; o ciclo seriexológico segundos de loucura–séculos de recomposição grupocármica; o ciclo proexológico recebimento-retribuição; o ciclo de
9 meses de gestação do neossoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade na determinação das necessidades evolutivas pessoais e grupais.
Enumerologia: o checkup somático (Medicinologia); o checkup energético (Energossomatologia); o checkup emocional (Cardiochacrologia); o checkup paraperceptivo (Multidimensiologia); o checkup paramnemônico (Holomnemossomatologia); o checkup evolutivo (Evoluciologia); o checkup intraconsciencial (Intencionologia).
Binomiologia: o binômio homeostase holossomática–duplismo libertário; o binômio holossoma-autoproéxis; o binômio estafa crônica–incompletismo existencial; o binômio obesidade-compulsividade; o binômio autodiagnóstico holossomático–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o binômio dieta-emunctórios; o binômio epiderme-energossoma; o binômio checkup holossomático
individualizado–encaminhamento proexológico personalíssimo.
Interaciologia: a interação interchacral; a interação sexochacra-cardiochacra-laringochacra; a interação glândula-chacra; a interação Intraconscienciologia-Holossomatologia; a interação arco voltaico–heterodiagnóstico holossomático; a interação Medicina Preventiva–Holomedicina Parapreventiva; a interação princípios da Fisiologia–princípios da Parafisiologia;
a interação temperamento-holossoma; a interação pensamento-sentimento-energia.
Crescendologia: o crescendo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o crescendo
orgasmo-holorgasmo; o crescendo EV-tenepes-ofiex; o crescendo grafia-psicografia-pangrafia;
o crescendo (dupla) conscin-trafar–teleguiado autocrítico; o crescendo monovisão somática unidimensional–cosmovisão holossomática multidimensional; o crescendo Profilaxia-Paraprofilaxia.
Trinomiologia: o trinômio paraprofilaxia primária–paraprofilaxia secundária–paraprofilaxia terciária; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio nosológico egoísmo-orgulho-vaidade na condução holossomática diuturna; o trinômio porte–autoridade cosmoética–força presencial; o trinômio peso-altura-biotipo; o trinômio exame clínico–exame laboratorial–exame imaginológico; o trinômio (aliteração) euemia-eutimia-eumatia.
Polinomiologia: o polinômio condicionamento cardiovascular–cardiochacra desbloqueado–acolhimento fraterno–amizades raríssimas; o polinômio olho-pineal-frontochacra-clarividência; o polinômio imunidade ativa–autencapsulamento energético–desrepressividade emocional–cosmovisão mentalsomática; o polinômio nosológico vingança calculada–raiva manifesta–bloqueio cardiochacral–maxiadrenalinemia; o polinômio positivo saúde física–soltura energética–megaeuforização–cosmoconsciência; o polinômio somatológico biotipo definido–expressão facial–linguagem corporal–marcha peculiar.
Antagonismologia: o antagonismo profilaxia / terapia; o antagonismo assim antipática
/ desassim técnica; o antagonismo autengano consciencial / realidade holossomática; o antagonismo sedentarismo físico / taquirritmia consciencial; o antagonismo proexológico Autodisciplinologia / Desviologia; o antagonismo emocionalidade / racionalidade; o antagonismo corpos
/ consciência.
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Paradoxologia: o paradoxo holossomático; o paradoxo de no mais belo soma poder habitar a mais inconsequente consréu.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a proexocracia.
Legislogia: a lei da reeducação evolutiva; a lei do maior esforço aplicada à homeostase
holossomática; a lei do retorno expressa nos estigmas somáticos; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis biológicas do envelhecimento; as leis da Parafisiologia Holossomática; as leis
da interação Paragenética-Genética.
Filiologia: a somatofilia; a holossomatofilia; a biofilia; a energofilia; a evoluciofilia;
a parapercepciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a gerontofobia; a tanatofobia; a nosofobia; a misofobia; a cancerofobia; a lemofobia; a fobofobia. Os pavores advindos da hipocondria.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Gabriela; o fim da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a prevenção quanto à síndrome ou transtorno dismórfico corporal; o combate às síndromes alimentares (geofagia, anorexia e bulimia).
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a psicoteca; a proexoteca; a medicinoteca;
a consciencioterapeuticoteca; a evolucioteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Holossomatologia; a Temperamentologia;
a Conscienciometrologia; a Paraclínica; a Consciencioterapeuticologia; a Parageneticologia; a Somatologia; a Macrossomatologia; a Homeostaticologia; a Parafisiologia; a Parapatologia; a Pensenologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o parageneticista.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a parageneticista.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: checkup holossomático ginecológico = o realizado pela conscin portadora de ginossoma; checkup holossomático andrológico = o realizado pela conscin portadora de androssoma; checkup holossomático afisiológico = o realizado pela consciex intermissivista lúcida.
Culturologia: a cultura da Holossomatologia Lúcida; a cultura da Paraprofilaxia Teática.
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Taxologia. No tocante a Conscienciometrologia, o checkup holossomático pode ser efetivado pela consciência sozinha, ou através de ajuda especializada. Eis, para fins de avaliação holossomática, 32 meios técnicos cosmoéticos, divididos em autodiagnosticáveis, heterodiagnosticáveis e paradiagnosticáveis, disponíveis para a conscin intermissivista, interessada em aferir
o nível, qualidade ou primor da homeostase holossomática pessoal, tanto na intra quanto na extrafisicalidade, dispostos em ordem alfabética:
A. Autodiagnóstico holossomático:
01. Acessibilidade: o patamar de acesso às Centrais Extrafísicas e ao holopensene do
Colégio Invisível dos Serenões (CIS) denunciando o grau de equilíbrio multiveicular.
02. Autanamnese: o resultado objetivo do autexame paraclínico, ou seja, a análise dos
próprios sinais e sintomas somáticos, energéticos, psicossomáticos e mentaissomáticos, por exemplo, a parte da participação ativa nas dinâmicas parapsíquicas.
03. Autoconscienciometria: as notas obtidas nas primeiras 40 folhas de autavaliação do
livro conscienciograma e / ou através do preenchimento do gráfico 360º.
04. Autoconsciencioterapia: o saldo quanto à aplicação do polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
05. Autoproexograma: a mensuração do estágio de autodomínio holossomático diante
das requisições evolutivas personalíssimas no contexto da Maxiproexologia.
06. Autorretrocognição: o grau das repercussões holossomáticas atuais decorrentes da
autoidentificação seriexológica.
07. Autoscopia interna: a visualização direta de órgão, víscera ou sistema corporal específico, via projeção lúcida ou clarividência.
08. EV: a reverberação máxima entre os veículos conscienciais caracterizando a qualidade do funcionamento dos chacras e o status da interação interveicular pessoal.
09. Laboratórios: o resultado dos autexperimentos laboratoriais nos campi conscienciológicos indicando o nível da sanidade dos veículos de manifestação.
10. Megaeuforização: a autaferição do nível de parasserenidade atingido nas sessões de
megaeuforização, demonstrando o padrão de antiemocionalidade pessoal.
11. Projetabilidade: a apuração do autexame extrafísico, da qualidade das experiências
projetivas e da pensenidade extrafísica (Autoparapensenologia).
12. Tenepes: a qualidade do campo bioenergético instalado nas sessões tenepessológicas, incluindo o gabarito no domínio da passividade alerta e a abrangência do entrosamento com
o amparador de função.
13. Tertúlia: a qualidade das manifestações comportamentais no ato de compor e apresentar o verbete enciclopédico (binômio escrita-elóquio).
14. Tridotalidade: o patamar da performance pessoal ante as 3 inteligências cardinais
para a vivência da inteligência evolutiva (IE), ou seja, a profundidade teática da autointelectualidade, do autoparapsiquismo e da autocomunicabilidade interassistenciais.
B. Heterodiagnóstico holossomático:
15. Acoplamento: a aplicação da técnica da assimilação simpática (assim) consciente
possibilitando a ausculta de hetero-holossoma.
16. Arco voltaico: o arco voltaico craniochacral aferindo o grau de (des)bloqueio encefálico.
17. Heteranamnese: a heteroinspeção aferindo diretamente os sinais clínicos e paraclínicos alheios.
18. Heteroconscienciometria: a heteraplicação do conscienciograma por parte de conscienciômetras, incluindo a técnica da conscin-cobaia voluntária.
19. Heteroconsciencioterapia: a devolutiva profissional no set consciencioterápico
quanto ao nível de homeostasia holossomática do evoluciente.
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20. Heteroproexograma: o parecer técnico de proexólogos acerca do patamar de ajustamento holossomático na consecução da autoproéxis, incluindo o estágio pessoal perante a subsunção maxiproexológica.
21. Heteroscopia: a visualização interna do soma de outrem por parte do projetor projetado ou do clarividente experiente, caracterizando possível patologia corporal.
22. Ofiex: a paranamnese direta no âmbito dos trabalhos interassistenciais da ofiex.
23. Pensenosfera: a heteroleitura pensenosférica por meio da clarividência indicando
o modus ratiocinandi alheio (parametabolismo).
24. Projetabilidade: a projeção lúcida permitindo o heterodiagnóstico holossomático de
consciex ou de outra conscin projetada (projeção consciente conjunta).
C. Paradiagnóstico holossomático (extrafísico):
25. Autotransfigurabilidade: o domínio da transfiguração psicossômica consciente
(Afisiologia), incluindo o pararrejuvenescimento pessoal e a mimetização extrafísica.
26. Companhias: o gabarito holossomático das companhias extrafísicas co-habitantes
da mesma comunex (Holopensenologia Intermissiva).
27. Desembaraço: o patamar de desembaraço ou desempenho extrafísico, ou seja, o domínio consciente do trânsito interdimensional na extrafisicalidade.
28. Evoluciólogo: o feedback holossomático obtido na entrevista direta com o evoluciólogo ou evolucióloga.
29. Paragenética: o grau de carregamento (homeostático ou patológico) da paragenética
pessoal.
30. Parapsicoteca: os efeitos holossomáticos da experimentação em parapsicoteca durante o período intermissivo.
31. Paratecnologia: o nível de interatividade e merecimento holossomático cosmoéticos perante a Paratecnologia Evolutiva, possibilitando a aquisição do macrossoma, do paramicrochip e da dragona parapsíquica.
32. Sutilização: o nível de sutilização e luminosidade do psicossoma pessoal, ilustrado
inclusive pelo acesso e manutenção da automanifestação lúcida em comunexes avançadas.
Evolução. Atinente à Priorologia, a amplitude do cuidado holossomático consciente
reflete o patamar da inteligência evolutiva pessoal. Daí deriva o paradoxo de a consciência somente poder se libertar da fieira de nascimentos humanos quando dominar completamente a automanifestação cosmoética através de cada veículo. Omnia mea mecum porto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 checkup holossomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
02. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
05. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
06. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
07. Hipocondria: Parapatologia; Nosográfico.
08. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
09. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
10. Paradoxo holossomático: Holossomatologia; Neutro.
11. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
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13. Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A MANUTENÇÃO DIGNA, CUIDADOSA, DETALHISTA, HARMÔNICA E COSMOVISIOLÓGICA DO HOLOSSOMA PESSOAL POSSIBILITA À CONSCIN ALMEJAR 1 NEOSSOMA SUPERMACETEADO (MACROSSOMA) NAS PRÓXIMAS VIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o checkup holossomático na agenda de
compromissos pessoais? Quais categorias de diagnóstico holossomático já realizou? Qual o saldo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 131.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153 a 159.

P. F.
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CHECKUP SOMÁTICO
(PROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O checkup somático é o conjunto de medidas diagnósticas profiláticas a fim
de avaliar o funcionamento do corpo humano, objetivando a longevidade produtiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A expressão do idioma Inglês, checkup, significa “exame médico com fins
preventivos; verificação; vistoria”, e deriva do verbo to check, “conferir; comparar; examinar;
inspecionar; fiscalizar”. Surgiu em 1921. A palavra somático provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Checape. 02. Profilaxia somática. 03. Somatometria. 04. Conjunto
de exames médicos. 05. Exames médicos regulares. 06. Diagnóstico orgânico. 07. Investigação
corporal. 08. Checagem biológica. 09. Vistoria somática. 10. Análise somática periódica.
Neologia. As 5 expressões compostas checkup somático, checkup somático pediátrico,
checkup somático ginecológico, checkup somático andrológico e checkup somático geriátrico são
neologismos técnicos da Profilaxiologia.
Antonimologia: 01. Checkup holossomático. 02. Exame de urgência. 03. Tratamento
médico. 04. Negligência somática. 05. Abordagem cirúrgica. 06. Doença terminal. 07. Energometria. 08. Antissomaticidade. 09. Suicídio lento. 10. Autocídio.
Estrangeirismologia: o locus minoris resistentiae; os exames de screening; a lucidez
quanto ao lifetime pessoal; o check list da saúde; o continuum diagnóstico-tratamento.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade da Autoprofilaxiologia Teática.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o assunto:
– Checkup: auditoria somática. Soma: maquinário bioquímico. Saúde exige manutenção. Assomemos ao compléxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde física; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o autexemplo homeostático ante o holopensene antissomático vigente;
a higidez somática refletindo a higidez pensênica; o holopensene da Medicina Parapreventiva.
Fatologia: o checkup somático; os cuidados com o próprio corpo; o soma recebido sem
instruções de uso; a readaptação da vida com 4 veículos; as revisões periódicas da lataria consciencial; as folhas de autavaliação consciencial no manejo do próprio corpo oportunizadas pelo
conscienciograma; as medidas pessoais de prevenção; a condução avançada do veículo mais rústico; a sábia convivência com o subcérebro abdominal; a lucidez quanto ao cérebro protorreptiliano; o checkup fetal; o mapeamento da tara genética familiar; a predominância genética parental; o combate constante às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como o diabetes
melito (DM), a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a coronariopatia, a dislipidemia, a aterosclerose, a obesidade, as doenças respiratórias (enfisema, asma), a depressão, as síndromes demenciais, as neoplasias, dentre outras; o somatotipo; o autometabolismo; o peso corporal pessoal; a altura somática; o índice de massa corporal (IMC); a supremacia dos hormônios; a relevância do
sistema imunológico; a importância dos exercícios físicos regulares continuados; a hiperacuidade
ante os micrassediadores invisíveis; a evitação do estresse crônico; a importância do médico de
família; os planos de saúde; a indústria médica; a superespecialização médica dificultando a relação médico-paciente; as controvertidas butiques médicas de checkup; a iatrogenia; a falibilidade
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médica; os resultados falsos-positivos e falsos-negativos dos exames; os sintomas psicossomáticos; a importância do parecer especialista; a segunda opinião oportuna; os diagnósticos diferenciais; os algoritmos clínicos; a atenção quanto ao surgimento de sinais e sintomas; os alertas orgânicos; a autoconfiança somática; a qualidade da autoconvivialidade estampada no soma; o fato de
estar em forma com o soma para poder estar em dia com a autoproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
autoparagenética; as pesquisas teáticas da Teleobiotipologia pessoal; a lucidez quanto à tentativa
de superar a longevidade produtiva dos últimos 10 retrossomas pessoais; as autopesquisas quanto
à macrossomaticidade; as investigações transcendentes da Paratecnologia Interassistencial (paramicrochip); o arco voltaico craniochacral enquanto paraexame holossomático; as buscas etiológicas e paraetiológicas para a causa dos desconfortos físicos; as reações de aniversário de origem
retrossomática enquanto possível paraetiologia de neodoenças somáticas; a força presencial potencializada pela aura de saúde somática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo história clínica detalhada–Tecnologia avançada; o sinergismo dieta equilibrada–sono restaurador–exercícios físicos regulares–trabalho motivante–
–voluntariado interassistencial; o sinergismo ortopensenidade–saúde consciencial; o sinergismo
soma atendido–produtividade consciencial; o sinergismo patológico carência-doença; o sinergismo positivo retro-holossoma harmônico–neo-holossoma harmônico; o sinergismo otimismo
cosmoético–imunidade equilibrada; o sinergismo promoção da saúde–proteção à saúde.
Principiologia: o princípio do diagnóstico precoce; o princípio de a função fazer o órgão; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado à saúde somática; o princípio de não
assacar aos outros a responsabilidade pela própria saúde; o princípio evolutivo de não ir contra
a Biologia; o princípio mens sana in corpore sano; o princípio paradoxal de se viver como se
o soma fosse durar para sempre, estando sempre preparado para dessomar a qualquer momento.
Codigologia: as alíneas do código pessoal de Cosmoética (CPC) relativas ao esmero somático.
Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria do estigma paragenético; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da
fase de vitimização seriexológica; a teoria do checkup personalizado; a teoria de determinadas
doenças congênitas poderem ser secundárias ao uso anticosmoético do autorretrossoma.
Tecnologia: a técnica de conduzir o soma a partir da maximização das facilidades e minimização das dificuldades; as modernas técnicas diagnósticas; a técnica etológica de se manter
rotinas úteis e hábitos saudáveis entrosados no cotidiano produtivo; a Paratecnologia utilizada
no planejamento do macrossoma; as técnicas de paradiagnóstico parapsíquico; a técnica de checagem holossomática através do EV; a técnica de desassimilação simpática (desassim) das energias gravitantes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética
parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos dos exercícios físicos aeróbios; os efeitos
sadios dos cuidados somáticos na longevidade produtiva; os efeitos sociológicos do checkup médico no aumento da expectativa de vida do homem; os efeitos danosos dos trafares no soma;
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o efeito psicossomático gerado pelos exames médicos; o efeito halo da megaeuforização; o efeito
da saúde física sobre a intelectualidade.
Neossinapsologia: o cuidado somático permitindo a consolidação de neossinapses mentaissomáticas.
Ciclologia: o ciclo anual de exames preventivos; o ciclo exames-resultados; o ciclo
menstrual; o ciclo de 9 meses de gestação do neossoma; o ciclo proexológico recebimento-retribuição; o ciclo sono-vigília; o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o exame físico; o exame de sangue; o exame de urina; o exame de fezes;
o exame de imagem; o exame endoscópico; o exame citológico.
Binomiologia: o binômio consciência-corpo; o binômio respiração-vida; o binômio androssoma-ginossoma; o binômio médico-paciente; o binômio dieta-emunctórios; o binômio generalista-especialista; o binômio checkup somático–prioridades proexológicas; o binômio temperamento-holossoma; o binômio intrassomaticidade-autorresponsabilidade; o binômio medicina-custos.
Interaciologia: a interação Paragenética-Genética-Mesologia; a interação contínua soma-holossoma-multidimensionalidade-ambiente; a interação Medicina-Capitalismo; a interação
soma-proéxis; a interação diagnóstico precoce–aumento da sobrevida; a interação autodidaxia
lúcida–consulta técnica; a interação funesta tabagismo-etilismo-sedentarismo.
Crescendologia: o crescendo doença subclínica–diagnóstico precoce; o crescendo monovisão somática unidimensional–cosmovisão holossomática multidimensional; o crescendo Profilaxia-Paraprofilaxia; o crescendo da expectativa de vida da população.
Trinomiologia: o trinômio fatores de risco controláveis–fatores de risco removíveis–fatores de risco irremovíveis; o trinômio profilaxia primária–profilaxia secundária–profilaxia terciária; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento pelos profissionais da Saúde; o trinômio cérebro-cerebelo-medula (neuroeixo); o trinômio estafa crônica–doença somática–incompletismo existencial; o trinômio peso-altura-biotipo; o trinômio (aliteração) euemia-eutimia-eumatia; o trinômio anamnese–exame físico–exames complementares.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
positivo saúde física–soltura energética–megaeuforização–cosmoconsciência; o polinômio promoção-proteção-recuperação-reabilitação; o polinômio infância-juventude-adultidade-ancianidade.
Antagonismologia: o antagonismo saúde (ausência de doença) / doença (ausência de
saúde); o antagonismo sedentarismo físico / taquirritmia consciencial; o antagonismo proexológico Autodisciplinologia / Desviologia; o antagonismo exames de rastreamento (sensibilidade)
/ exames de confirmação (especificidade); o antagonismo Fisiologia / Patologia; o antagonismo
metabólico anabolismo / catabolismo; o antagonismo inato (nature) / adquirido (nurture).
Paradoxologia: o paradoxo do macrossoma idiota; o paradoxo de poder-se dessomar
da própria cura (dosificação); o paradoxo holossomático; o paradoxo de a Terapêutica ainda
predominar frente à Profilaxia.
Politicologia: a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à homeostase somática; a lei do retorno expressa nos estigmas somáticos; a lei da empatia evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis biológicas do envelhecimento; as leis da Parafisiologia Holossomática; as leis resultantes da interação Paragenética-Genética.
Filiologia: a somatofilia; a holossomatofilia; a medicinofilia; a diagnosticofilia; a energofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a gerontofobia; a tanatofobia; a nosofobia; a dismorfofobia;
a autofobia; a biofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do avestruzismo; o fim da síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a prevenção quanto às síndromes metabólicas crônicas; a abolição da síndrome da
despriorização consciencial; a profilaxia da síndrome da fadiga crônica (SFC); o combate à síndrome do workaholism; a atenção quanto à síndrome da hipocondria.
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Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a psicoteca; a proexoteca; a medicinoteca;
a consciencioterapeuticoteca; a evolucioteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Paraprofilaxiologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Macrossomatologia; a Homeostaticologia; a Holossomatologia; a Consciencioterapeuticologia; a Parageneticologia; a Parafisiologia; a Parapatologia; a Autoproexologia; a Pensenologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin longeva; a conscin tricerebral.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o paciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o biomédico; o enfermeiro; o médico.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a paciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a biomédica; a enfermeira; a médica.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: checkup somático pediátrico = o realizado pela conscin no período infantil; checkup somático ginecológico = o realizado pela conscin portadora de ginossoma; checkup
somático andrológico = o realizado pela conscin portadora de androssoma; checkup somático geriátrico = o realizado pela conscin a partir dos 65 anos de idade.
Culturologia: a cultura da Somatologia lúcida; a cultura da Paraprofilaxia teática.
Checagem. Considerando a Cosmovisiologia, eis a título de exemplo, listagem ordenada
alfabeticamente com 20 tipos de avaliações somáticas multidisciplinares, objetivando ampliar
a visão de conjunto sobre o tema em análise:
01. Avaliação audiométrica.
02. Avaliação cardiológica.
03. Avaliação clínica.
04. Avaliação dermatológica.
05. Avaliação endocrinológica.
06. Avaliação física.
07. Avaliação gastroenterológica.
08. Avaliação ginecológica.
09. Avaliação imunológica.
10. Avaliação mnemônica.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Avaliação nutricional.
Avaliação odontológica.
Avaliação oftalmológica.
Avaliação otorrinolaringológica.
Avaliação pneumológica.
Avaliação postural.
Avaliação proctológica.
Avaliação psiquiátrica.
Avaliação reumatológica.
Avaliação urológica.

Exames. Atinente a Somatologia, o avanço tecnológico biomédico promove a expansão
continuada dos recursos diagnósticos em múltiplas áreas. Eis, listados na ordem alfabética, 9 tipos
diferentes, porém convergentes, dos principais instrumentos avaliadores do status fisiológico do
soma, com alguns respectivos exemplos, à disposição dos profissionais da área da Saúde:
1. Exames cintilográficos: a cintilografia miocárdica.
2. Exames citológicos: o papanicolau; a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de
tecidos acessíveis, ao exemplo da tireoide e da mama.
3. Exames densitométricos: a densitometria óssea.
4. Exames eletrofisiológicos: o eletrocardiograma (ECG); o teste ergométrico.
5. Exames endoscópicos: a endoscopia digestiva alta (EDA); a colonoscopia; a videolaringoscopia.
6. Exames histopatológicos: as biópsias inevitáveis.
7. Exames laboratoriais: os exames de sangue, fezes e urina.
8. Exames radiológicos: a radiografia do tórax; a mamografia.
9. Exames ultrassonográficos: as ecografias em geral (cervical, cardíaca, mamária, abdominal, ginecológica, obstétrica, urológica).
Individualização. No tocante à Profilaxiologia, a realização de bateria de exames visando o checkup somático deve ser individualizada ao perfil de cada conscin, considerando-se o histórico médico pessoal e familiar, a faixa etária, o estilo de vida e os fatores de risco envolvidos no
momento evolutivo.
Médico. Por isso, o ideal é o checkup ser sempre acompanhado e interpretado por médico pessoal de confiança.
Cognição. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a ignorância não só é doença mas também
gera doenças. A cognição detalhista da parafisiologia do holossoma amplia as possibilidades de
profilaxia somática.
Variáveis. Nesse sentido, a fim de aumentar a visão de conjunto sobre os fatores intervenientes na saúde pessoal, eis, dentre outras, 14 variáveis, abaixo listadas na ordem alfabética,
a serem examinadas pela conscin, homem ou mulher, interessada na autexperimentação teática da
homeostase somática:
01. Afetividade: a importância da convivialidade sadia na saúde pessoal; a qualidade
das amizades; o grau de desrepressividade emocional; o padrão habitual do humor refletindo na
Fisiologia; os resultados da Duplologia pessoal; as repercussões da Psiconeuroendocrinoimunologia; a prevenção das doenças psicossomáticas; a interação cardiochacra-imunidade.
02. Calçados: os cuidados com o podossoma; a profilaxia das artropatias; a evitação do
salto alto antifisiológico; o solado antiderrapante; o cadarço atraso de vida; a sobrecarga da coluna vertebral; a prevenção das quedas (fraturas); a interação plantochacra-sexochacra.
03. Dicção: a qualidade da prolação pessoal; a pronúncia completa das sílabas; o ato de
falar para dentro; a atenção quanto à saúde vocal; a íntima relação da fala com a organização
mental; os benefícios da Fonoaudiologia; a prevenção da rouquidão; a interação laringochacra-cardiochacra.
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04. Dieta: a atenção quanto à epidemia da obesidade; a profilaxia quanto ao assédio bioquímico onipresente; o acompanhamento nutricional especializado; as crescentes alergias alimentares decorrentes dos avanços da indústria química; a antianemia; a prevenção da aterosclerose;
a interação umbilicochacra-frontochacra.
05. Emunctórios: a inspeção usual dos próprios excrementos; o respeito ao relógio biológico; a profilaxia da constipação intestinal; o cuidado frente à cistite crônica; a importância da
correta higiene local; os exames periódicos de fezes e urina; a prevenção das autointoxicações;
a interação umbilicochacra-cardiochacra.
06. Energossomaticidade: o nível de domínio bioenergético (EV) repercutindo na saúde somática; a sinalética parapsíquica enquanto alarme de defesa do holossoma; a assiduidade nas
dinâmicas parapsíquicas semanais funcionando ao modo de fitness energossomático; a evitação
das assimilações antipáticas inconscientes; a desassim técnica conscientemente aplicada; a prevenção dos bloqueios corticais; a interação nosológica bloqueio chacral–doença somática.
07. Ergonomia: a postura pessoal denunciando a própria consciência; a profilaxia consciente do lumbago; a atenção quanto às doenças por esforço repetitivo; as doenças relacionadas
ao trabalho (DORT); o uso do supedâneo; a mobília adequada ao biotipo; a prevenção da artrose;
a interação aplomb–força presencial.
08. Estresse: a autorganização intrafísica máxima; a atenção quanto aos excessos somáticos; o ato de saber usar o eustresse; a evitação dos picos de cortisol e adrenalina crônicos, produtores de radicais livres; a prevenção do ansiosismo; a interação cardiochacra-intrafisicalidade.
09. Exercícios: o hábito de exercitar-se semanalmente (esteira aeróbica); os múltiplos
efeitos positivos dos exercícios para o holossoma; a atenção quanto ao polinômio capacidade aeróbica–força muscular–resistência física–flexibilidade corporal; a prevenção das doenças cardiovasculares; a interação cerebelo-saúde.
10. Hidratação: a manutenção do nível adequado de hidratação somática; o respeito
à Fisiologia Corporal; a noção mais exata quanto ao polinômio sangue-líquor-linfa-sinóvia; a prevenção da desidratação; a interação água-vida.
11. Mentalsomaticidade: as funções cognitivas superiores bem administradas; o investimento na intelectualidade; a saúde mnemônica; o combate ao declínio cognitivo gerontológico;
a prevenção do Alzheimer; a interação cérebro-coronochacra-mentalsoma.
12. Odontologia: a higiene dental diária; o uso correto da escova dental; o hábito de se
utilizar o fio dental; a halitose (ozostomia); a prevenção das estomatites (herpes; HPV; câncer);
a interação sorriso–força presencial.
13. Pele: os cuidados com o maior órgão do corpo; as roupas e objetos antiUV (camisas;
chapéus; óculos; guarda-sol); a prevenção do câncer; a interação energossoma-epiderme.
14. Sono: o respeito ao relógio biológico; o refazimento celular; a secreção hormonal fisiológica; o biorritmo pessoal; a recarga energética; a prevenção da insônia; a interação Fisiologia-Parafisiologia.
Convergenciologia. Segundo a Paraprofilaxiologia, as abordagens interassistenciais
mais prolíficas à Cuidadologia Somática estão assentadas no generalismo transdisciplinar, no atacadismo paraterapêutico e na cosmovisão holossomática. Abundans cautela non nocet.
Síntese. Sob a ótica da Paraprofilaxia, não se pode esquecer fato óbvio, porém pertinente: a rigor, checkup não previne doenças. Quem previne é a própria consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 checkup somático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
02. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Campanha: Assistenciologia; Neutro.
Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
Epidemioprofilaxia: Paraprofilaxiologia; Neutro.
Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
Hipocondria: Parapatologia; Nosográfico.
Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
Pé-de-meia somático: Somatologia; Homeostático.
Recepção somática: Somatologia; Neutro.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

TODO ESFORÇO LEGÍTIMO NO CUIDADO COM O CORPO
CELULAR VISA À MANUTENÇÃO DIGNA DA AUTOLUCIDEZ
DA CONSCIÊNCIA NOS AFAZERES PROEXOLÓGICOS. TAL
POSTURA É BASILAR PARA A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza checkups somáticos periódicos? Quando
realizou pela última vez? Quais foram os encaminhamentos perante os resultados?
Bibliografia Específica:
01. Dezen, Danielli H. Syllos; & Echenique, Leandro Santini; Editores; Prevenção e Diagnóstico Precoce:
Check-up na Prática Médica; 748 p.; 44 caps.; 215 enus.; 64 fotos; 41 gráfs.; 50 ilus.; 1 mapa; 190 tabs.; 9 apênds.; alf.;
23,5 x 16 cm; br.; Manole; Barueri, SP; 2011; páginas 2 a 39, 248 a 267, 288 a 303, 380 a 406, 423 a 446, 496 a 508, 584
a 592 e 732 a 736.
02. Figueiredo, Roberto Martins; & Belluomini, Roberta; Dr. Bactéria: Um Guia para Passar sua Vida
a Limpo; revisora Rosane Albert; 184 p.; 13 caps.; 28 enus.; 61 ilus.; 51 perguntas; 34 respostas; 15 tabs.; glos. 53 termos;
20,5 x 13,5 cm; br.; Globo; São Paulo, SP; 2007; páginas 1 a 184.
03. Groopman, Jerome; Como os Médicos pensam (How Doctors Think); trad. Alexandre Martins; 320 p.; 10
caps.; 1 ilus.; 23 x 15 cm; alf.; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 11 a 282.
04. Jekel, James; Katz, David; & Elmore, Joann G.; Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva
(Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine); trad. Jair Ferreira; 432 p.; 21 caps.; glos. 375 termos; 1 apênd.;
alf.; 27,5 x 21 cm; br.; 2ª Ed.; 1ª reimp.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 233 a 321.
05. Sander, Lisa; Todo Paciente tem Uma História para Contar: Mistérios Médicos e a Arte do Diagnóstico; (Every Pacient Tells a Story: Medical Mysteries and the Art of Diagnosis); trad. Diego Alfaro; 326 p.; 10 caps.; 132
refs.; 22,5 x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 9 a 66, 69 a 170 e 211 a 266.
06. Servan-Chreiber, David; Anticâncer: Prevenir e Vencer usando nossas Defesas Naturais (Anticancer:
Prévenir et Lutter Grâce à 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 1 a 284.
07. Varella, Drauzio; O Médico Doente; 130 p.; 21 caps.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo,
SP; 2007; páginas 1 a 130.
08. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 131.
09. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 172 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 1 a 164.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153 a 159, 300 e 344.
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CHINA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A China é o país de extensa diversidade cultural e étnica, localizado no hemisfério norte ao leste do continente asiático, com superfície aproximada de 9.600.000 km 2, subdividido em 22 províncias, 5 regiões autônomas, 4 cidades administradas diretamente pelo governo central e duas regiões administrativas especiais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo China deriva supostamente do nome da dinastia Ts’in ou Ch’in,
a qual unificou o país. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. República Popular da China. 2. Império do Meio. 3. Dragão Asiático. 4. Gigante Asiático. 5. Império Celeste. 6. País Vermelho.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo China:
achinesada; achinesado; achinesar; chinês; chinesa; chinesada; chinesaria; chinesice; chinesismo; chinesista; chinesística; chinesístico; chinesizada; chinesizado; chinesizar; chinização; chinizada; chinizado; chinizar; chino; chinofalante; chinofonia; chinófono; chinoparlante.
Antonimologia: 1. Japão. 2. Coreia do Sul. 3. Taiwan. 4. Mongólia. 5. Indonésia.
Estrangeirismologia: o bordão China is China; os little emperors chineses; o revival
cultural sustentando o modus operandi baratrosférico da China; o déjà-vu autorretrocognitivo;
a identificação do rastro pensênico in loco; o yijià nos mercados de compras chineses; o Tao Te
Ching conectando os antigos imperadores à dimensão extrafísica; o Projectarium na condição de
parantecâmara assistencial da reurbex; o Qi Gong organizando o holossoma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao abertismo consciencial cosmoético.
Filosofia: o Confucionismo; o Taoísmo; o Budismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos chineses; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a repressão pensênica estimulada pelo sistema político chinês; os heteropensenes estrangeiros contribuindo com a limpeza holopensênica da China;
os rastros retropensênicos estabelecidos no passado fixando os genopensenes atratores da China;
o holopenesene da Cidade Proibida.
Fatologia: a China; o país mais populoso do planeta Terra (Ano-base: 2015); a primeira
dinastia Xia; a influência dos eruditos confucianos no sistema político das antigas dinastias; a rota
da seda comunicando o Oriente ao Ocidente; as influências comerciais e culturais de Marco Polo
(1254–1324); as múltiplas influências étnicas na construção da identidade do povo chinês; a importância do desenvolvimento técnico e prático da irrigação para o cultivo do arroz; o Rio Amarelo fomentando o desenvolvimento da China; a importância do exemplarismo pessoal dos Imperadores e líderes chineses; a Sociedade Chinesa; o poder de agregação do povo chinês; as expedições do Almirante Zeng He (1371–1433); a contribuição do conhecimento dos chineses ao Renascimento Italiano; as especiarias chinesas; a importância das invenções chinesas; a invenção do papel moeda; o maior movimento migratório do Planeta promovido durante o Festival da Primavera; a Grande Muralha construída e utilizada enquanto medida de proteção no passado e fonte de
renda turística nos tempos atuais; a poluição ambiental das metrópoles chinesas; a preferência por
filhos homens; a criação da primeira farmacopeia chinesa; as comemorações chinesas; o idioma
e a grafologia chinesas; o esoterismo da culinária chinesa; a repressão masculina expressada sobre
as mulheres através da amarração dos pés; a “Grande Fome Chinesa”; a morte de 70 milhões de
chineses pelo sistema político comunista; a inquisição chinesa; o fim da Era Maoísta; a ausência

5590

Enciclopédia da Conscienciologia

de mímica facial nos chineses, demonstrando a repressão emocional; o colapso da sociedade chinesa causada pelo consumo do ópio; a exploração humana promovida por multinacionais na China; as falsificações em série; os praticantes de Falun Gong presos, torturados e obrigados a “doar” os próprios órgãos ao comércio ilegal; a ressoma abortada de consciências do gênero feminino; o índice de suicídios cometidos pelos chineses; os crimes políticos e ambientais; a máfia chinesa; o maior exército permanente ativo no mundo (Ano-base: 2015); a censura expressa nos programas televisivos “ao vivo” gravados antecipadamente; o incentivo ao esporte olímpico como
forma de dominação; o desrespeito aos Direitos Humanos; a abertura comercial da China, em
1976; o intercâmbio cultural entre a China e o restante do mundo; a busca do elixir da juventude
eterna; a repaginação arquitetônica das grandes cidades chinesas; o alto índice de alfabetização
dos chineses; o movimento reurbanizador da Praça da Paz Celestial promovido e mantido pelo turismo; a reurbanização intrafísica promovida pelos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008; os centros de estudo, conservação e preservação de animais; a expansão comercial da China na África.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consciexes reprimidas; a Grande Muralha funcionando enquanto agente retrocognitivo; a influência do parapsiquismo na Sociedade Chinesa; as inspirações de amparadores extrafísicos contribuindo para descobertas e invenções; as comunexes baratrosféricas alimentadas e mantidas pelo padrão energético escravagista dos chineses; as dívidas holocármicas entre as nações; a ressoma de evoluciólogos a fim de auxiliar a reurbanização chinesa; a atividade extrafísica orientando a transferência
de conhecimento da China para a Europa no Século XV; a ressoma de consciexes chinesas no
Brasil; a soltura do paracérebro do intermissivista durante projeções lúcidas na China propiciando
a captação de ideias inatas; a importância do Paradireito; as repercussões extrafísicas dos templos
chineses; o parassociograma de personalidades chinesas positivas; a vasta variedade de energia
imanente na China; as afinidades pessoais impregnadas na Paragenética orientando a localização
da próxima ressoma; o revivalismo de costumes ectópicos prejudicando a reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo crescimento econômico–expansão da rota da seda; o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo reurbanização arquitetônica–reurbanização extrafísica; o sinergismo arrogância-autoritarismo.
Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio básico do livre arbítrio; o princípio teático da experimentação pessoal; a carência do princípio da descrença (PD)
na obediência cega.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de ética internos da
China; o código de DNA dos chineses.
Teoriologia: a teoria de a falta de chuva ter sido a principal causa do fim de algumas
dinastias; a teoria da migração hominídia; a teoria da herança genética de Gengis Khan (1160–
–1227); a teoria da robéxis atuante na China; a teoria de os chineses serem os descobridores das
Américas; a teoria do amparo extrafísico de função; o agravamento das dívidas na teoria da interprisão; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da Acupuntura; a técnica do Feng Shui; a técnica da recéxis;
a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica do autajuste fino das manifestações pessoais
melhorando a conexão com o amparo de função; a técnica da mobilização básica das energias;
a técnica do encapsulamento energético profilático; a técnica de suar sangue para evoluir; as
técnicas de organização política, social e econômica da China Antiga sendo exemplos para
o mundo atualmente; a técnica de lavagem cerebral através da enganação e falta de senso universalista; as técnicas de produção em série da indústria chinesa; as técnicas energéticas orientais
condicionando a saúde energossomática; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o paravoluntariado das reurbanizações; o voluntário tenepessista.

Enciclopédia da Conscienciologia

5591

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito benéfico do exemplarismo pessoal na cognição; o efeito do turismo
internacional na reurbex; o efeito degradante da poluição ambiental ao Holossoma; o efeito tóxico do ópio nas parassinapses; o efeito desintoxicante das propriedades naturais do chá verde no
holossoma; o efeito da deseducação do povo chinês na degradação do meio ambiente; o efeito da
reurbex na abertura comercial da China; o efeito do isolamento chinês fruto do fechadismo cultural.
Neossinapsologia: as reciclagens intraconscienciais promovendo neossinapses evoluídas; a repercussão extrafísica da produção de neossinapses intrafísicas.
Ciclologia: o ciclo do comércio da seda; o ciclo evolutivo das dinastias chinesas; o ciclo das superpotências; o ciclo das invenções chinesas; o ciclo da ignorância; o ciclo da repressão consciencial; o respeito ao ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio História–Para-História; o binômio reurbex-reurbin; o binômio intelectualidade-discernimento; o binômio paragenética-paraDna; o binômio ignorância
energética–ignorância evolutiva; o binômio admiração-discordância; o binômio autestima saudável–incorruptibilidade consciencial; o binômio repressão pensênica–lavagem cerebral; o binômio Confucionismo-Conscienciologia.
Interaciologia: a interação entre a sociedade chinesa e a Natureza; a interação entre as
diferentes espécies hominídeas africanas para a construção da etnia chinesa; a interação grupocármica; o fator econômico-financeiro na interação China-mundo; a interação nociva corrupção-poder; a interação conquista-dominação; a interação entre os imperadores chineses e a família Médici.
Crescendologia: o crescendo patológico introspecção–fechadismo consciencial; o crescendo nosológico lavagem cerebral–dominação mentalsomática; o crescendo evolutivo abertismo consciencial–evolução consciencial; o crescendo reação instintual–reação emocional–ação
mentalsomática; o crescendo evolutivo liberdade pensênica–liberdade de expressão.
Trinomiologia: o trinômio imperadores-impérios-dinastias; o trinômio inteligência–
–ideias inatas–invenções vitalícias; o trinômio introversão-introspecção-apriorismose; o trinômio emigração-imigração-migração; o trinômio assistência-esclarecimento-exemplarismo; o trinômio Proexologia-Recexologia-Invexologia; o trinômio pai-neto-bisneto.
Polinomiologia: o polinômio ócio produtivo–introspecção–parapsiquismo mentalsomático–neoverpons; o polinômio baixa autestima–vício–recompensa–prazer; o polinômio erudição–
–intelectualidade–abertismo consciencial–assistência certeira–senso de autovalor inato; o polinômio doentio arrogância–autoritarismo–repressão–interprisão grupocármica.
Antagonismologia: o antagonismo exemplarismo cosmoético / exemplarismo anticosmoético; o antagonismo invenções do bem / invenções do mal; o antagonismo criação / falsificação; o antagonismo influência externa da China / influência externa na China; o antagonismo
Oriente / Ocidente; o antagonismo recalque / inteligência; o antagonismo obediência / respeito;
o antagonismo liberdade / libertinagem; o antagonismo verdades / mentiras; o antagonismo liberdade mentalsomática / repressão psicossomática.
Paradoxologia: o paradoxo de os chineses serem historicamente grandes inventores
e agora falsificadores em série.
Politicologia: a política da meritocracia; a política da lavagem cerebral; a política de dominação pelo subcérebro abdominal; a política confucionista da benevolência; a política nacional
de controle de natalidade; a política do comunismo.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo pessoal e grupal; as leis repressoras; a autoridade religiosa representando a ideologia da lei; a lei da monogamia; as leis de tortura; as leis
autolibertárias.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a autocogniciofilia; a criticofilia.
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Fobiologia: a evoluciofobia; a conviviofobia; a neofobia; a aerofobia; a autofobia; a sinofobia; a gnosiofobia; a criticofobia; a tropofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de abstinência da Baratrofesra (SAB); a síndrome do fechadismo consciencial proporcionando a estagnação evolutiva; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da apriorismose; a síndrome da miséria.
Maniologia: a toxicomania; a tabacomania; a riscomania; a dromomania; a mania de
achar todos os chineses iguais; a mania de andar de pijama na rua; a mania de buzinar.
Mitologia: o mito da criação universal; o mito de Pan Ku; o mito de Fu Xi; o mito dos
dragões chineses; o mito de o arroz fazer parte da criação do Universo; o mito de os europeus
serem os descobridores das Américas; o mito da descoberta do bicho da seda; os mitos populares
chineses.
Holotecologia: a cinemateca; a biblioteca; a sinoteca; a parapsicoteca; a turismoteca;
a historioteca; a antropoteca; a culturoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Sociologia; a Historiologia; a Conscienciologia; a Arqueologia; a Antropologia; a Medicinologia; a Acupunturologia; a Consciencioterapeuticologia; a Holossomatologia; a Reurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin opressora; a conscin oprimida; a consbel; a conscin antípoda; a conscin toxicomaníaca; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin eunuca; a conscin mandarim;
a conscin cobaia.
Masculinologia: o chinês; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o reurbanizador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inventor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o reciclante; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Imperador mongol Kublai Khan (1215–1294), fundador da Dinastia Yuan; o Serenão Ki-Lin.
Femininologia: a chinesa; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a reurbanizadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inventora;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a reciclante; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 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 cosmoethicus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
energovibratorius; o Homo sapiens serinissimus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens
cosmicus; o Homo sapiens paratechnologicus; o Homo sapiens globalis; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: China ética = a do abertismo consciencial, intercultural e universalista;
China antiética = a do fechadismo consciencial, repressora e corrupta.

Enciclopédia da Conscienciologia

5593

Culturologia: a cultura revivalista chinesa; a cultura da Medicina Tradicional Chinesa;
a cultura alimentar dos chineses; a cultura do desenvolvimento do parapsiquismo precoce dos
chineses através de técnicas energéticas; a cultura do conhecimento passado de pai para filho.
Caracterologia. Na análise da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica,
5 personalidades facilitadoras do processo de mudanças positivas na China:
1. Imperador Amarelo (Huang Di, 2697–2598 a.e.c.): soberano inteligente e preocupado com a saúde do povo; considerado o ancestral de todos os chineses da etnia Han; criou o Calendário chinês e a agulha para a bússola; é considerado responsável pelos fundamentos do taoismo e pela organização dos conhecimentos da Medicina Chinesa em 2 tratados; estimulou o desenvolvimento da escrita.
2. Confúcio (551–479 a.e.c.): filósofo e teórico político; viajou pelo interior da China
a fim de acrescentar senso de moralidade à Sociedade Chinesa; fundamentou a hierarquia entre
o povo e o estado honrado pelo governante cosmoético e pacifista, conceitos sendo atualmente retomados na cultura chinesa.
3. Wudi (156–87 a.e.c.): imperador organizado e politizado, governou a China durante
a Dinastia Han, seguindo princípios confucionistas; organizou a burocracia estatal; instituiu modelos políticos expansionistas; incentivou a intelectualidade, a cultura e a ciência.
4. Zhu Di (1360–1424): imperador forte e determinado; fomentou a construção de extensa frota marítima; estimulou a abertura da China, em 1421; construiu a Cidade Proibida; fomentou a publicação da maior Enciclopédia do mundo na época (Youngle Enciclopedy), exposta
hoje na Biblioteca Nacional da China, em Pequim.
5. Dan Xiao Ping (1904–1992): político inteligente e executivo; substituiu Mao Tse
Tung (1893–1976) no governo da China em 1976; proporcionou a abertura do mercado chinês para o mundo; buscou atrair capital externo para o financiamento de obras de infraestrutura; reformulou a educação e estimulou a modernidade em diversos ambientes.
Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 tipos
de invenções evolutivas chinesas:
1. Bússola. O instrumento de navegação e orientação foi desenvolvido na China, no Século I.
2. Papel. A técnica de produção a partir de fibras vegetais foi inventada em 105 pelo
alto funcionário da corte imperial Cao Lun (50–121) e mantida em segredo pelos chineses durante
quase 500 anos.
3. Seda. A descoberta da sericultura ocorreu durante o reinado do Imperador Amarelo,
no ano 2700 a.e.c. A produção dessa mercadoria, considerada valiosa na antiguidade, ficou restrita aos chineses por 3 milênios, dando origem a famosa e importante Rota da Seda.
4. Sismógrafo. A criação do aparelho pelo astronômo imperial Chang Heng (78–189)
ocorreu no segundo século da Dinastia Han (206–220).
Turismologia. Segundo a Geopoliticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 cidades ou locais na China muito visitados por turistas na atualidade:
1. Cidade de Hangzhou: capital da província de Zhenziang na China Oriental; conhecida mundialmente pela exuberância da beleza natural, representada pelo imenso lago Oeste; antigas cavernas; belas paisagens; imensas plantações de chá verde.
2. Cidade Proibida: sede cerimonial e política do governo chinês durante 500 anos
(1412–1912); considerado o maior palácio do mundo (10.000 cômodos); frequentado na época
apenas pelo imperador e comitiva; a partir de 1925 foi aberto ao público; hoje, recebe cerca de 12
milhões de visitantes ao ano.
3. Exército de Terracota: sítio com estátuas fabricadas em terracota representando
o exército do primeiro Imperador da China Qin Shihuan (260–210 a.e.c.); descoberto por alguns
camponeses, em 1974; aberto à visitação; algumas peças viajam, compondo importantes exposições culturais pelo mundo.
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4. Grande Muralha: estrutura construída durante 2 milênios com a finalidade de amparar e proteger o território chinês; em 1980, foi transformada em símbolo da evolução chinesa; hoje é visitada em diversos pontos por quase 10 milhões de turistas.
5. Memorial do Presidente Mao Tse Tung: localizado no complexo setorial da Praça
da Paz Celestial; guarda o soma do ex-ditador, embalsamado para a visitação de milhares de
pessoas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a China, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acuponto: Energossomatologia; Homeostático.
03. Acupuntura: Holossomatologia; Neutro.
04. África: Intrafisicologia; Neutro.
05. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
06. Crescendo Renascimento-Conscienciologia: Recinologia; Homeostático.
07. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
08. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
09. Ignorantismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
12. Neo-História: Historiografologia; Neutro.
13. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
14. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
15. Sinoteca: Culturologia; Neutro.

PAÍS DE EXTENSA RIQUEZA NATURAL, ABUNDÂNCIA
CULTURAL, ROBUSTEZ ECONÔMICA, PERSPICÁCIA CIENTÍFICA, A CHINA, TODAVIA, ESTÁ SUBMERSA EM GRANDES CONTRADIÇÕES E FISSURAS ANTICOSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se atentou para a realidade e os paradoxos
existentes na China? Observou e analisou alguma forma de auxiliar a melhora desse contexto na
atual ressoma?
Bibliografia Específica:
1. Gelber, Harry G.; O Dragão e os Demônios Estrangeiros: A China e o Mundo, de 1100 a.e.c aos Dias
Atuais (The Dragon and the Foreign Devils); trad. Maria Motta; 530 p.; 14 caps.; 3 mapas; 196 refs.; 15,5 x 22,5 cm; br.;
Record; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 22 a 120.
2. Halliday, John; & Jung, Chang; Mao: A História Desconhecida (Mao: The Unknowm Story); trad. Pedro
Maia Soares; & Otávio Nunes; 978 p.; 58 caps.; 81 abrevs.; 5 cronologias; 78 fotos; 4 mapas; 8 websites; 1.261 refs.; alf.;
ono.; 23,5 x 16 x 5 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2006; páginas 80 a 89 e 105 a 135.
3. Menzies, Gavin; 1421: O Ano em que a China descobriu o Mundo (1421: The Year China discovered the
World); trad. Ruy Jungmann; 552 p.; 18 caps.; 1 cronologia; 70 fotos; 596 refs.; 23,5 x 16 cm; br.; Bertrand Brasil; Rio de
Janeiro, RJ; 2012; páginas 41 a 75, 80 a 93, 123, 124 e 246.
4. Idem; 1434: O Ano em que uma Magnífica Frota Chinesa velejou para a Itália e deu Início ao Renascimento (1434: The Year a Magnificent Chinese fleet sailed to Italy and ignited the Renaissance); trad. Ricardo Quintana;
376 p.; 23 caps.; 107 citações; 1 cronologia; 11 enus.; 93 fotos; 7 ilus.; 2 tabs.; 305 refs.; 23,5 x 16 cm; br.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 5 a 159 e 163 a 239.
5. Trevisan, Claúdia; Os Chineses; 332p.; 14 caps.; 110 fotos; 90 refs.; 15,5 x 22 cm; br.; Contexto; São Pau-
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lo, SP; 2012; páginas 14 a 27 e 37 a 39.
6. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos;
& Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails;
600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos.
280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 753.

F. B. F.
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CHISPA DISCERNIDORA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A chispa discernidora é a neoideia incandescente, interassistencial, desprendida instantaneamente do núcleo de megadiscernimento do microuniverso da conscin lúcida,
praticante da tarefa do esclarecimento (tares).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo chispa é de origem onomatopeica, com base no ruído da crepitação. Surgiu no Século XVII. O vocábulo discernir vem do idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Faísca autocriativa. 02. Neoideia incandescente. 03. Crepitação
ideativa; estalo pancognitivo. 04. Concepção assistencial fulgurante. 05. Lampejo do autodiscernimento. 06. Constructo evolutivo. 07. Autopressentimento. 08. Neoverpon interassistencial.
09. Serviço tarístico. 10. Inspiração tarística; parapsiquismo interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo chispa: chispada; chispalhada; chispante; chispar; chispeante; chispear; chispômetro.
Neologia. As 4 expressões compostas chispa discernidora, chispa discernidora rara,
chispa discernidora eventual e chispa discernidora rotineira são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Autoinconsciência. 02. Autodesconcentração mental. 03. Autodesatenção. 04. Autodistração. 05. Autodevaneio. 06. Autocircumpensenidade. 07. Autoinvigilância. 08. Autodisplicência. 09. Autassedialidade. 10. Aprosexia; subnível cognitivo.
Estrangeirismologia: o flash; o insight; o finding; o Paraperceptarium; o Autocognitarium; o Serenarium; o Pesquisarium; a open mind; o new feeling; a gestalt.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invenção:
megagescon mentalsomática. Cadáver: chispa apagada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene pessoal assistencial; os lateropensenes; a lateropensenidade.
Fatologia: a chispa discernidora; o mentalsoma equilibrado; a racionalidade; a lógica;
o recolhimento íntimo; as autorreflexões construtivas; o autodiscernimento intelectual; o autodiscernimento assistencial; a interassistencialidade; a inspiração de ajudar; o refulgor momentâneo
da inteligência; a inteligência fulgurando em chispas; a chispa intelectual; o crânio humano chispante; as pupilas chispantes; o brilho da consciência; a faísca do discernimento; a produção
mentalsomática diária; o lampejo da maturidade; a centelha de raciocínio; o lampejo de atividade
cerebral; o disparo da sucessão de circuitos neurais; o lampejo de talento; o lampejo de autocrítica; o lampejo de raciocínio; a manifestação intensa e brilhante da neoideia; a tares; o ponteiro
consciencial; o megatrafor pessoal; o conceptáculo criativo; a genialidade homeostática; a intuição pessoal; o taquipsiquismo; a perspicácia assistencial; a hiperacuidade; a ideia luminosa; a acrobacia mentalsomática; a neoideia; a hipótese brilhante; o conceito insuspeito; a solução desassediadora crítica; o autodiscernimento de saber como, quando e em qual contexto comunicar a chispa discernidora sem ser intrusivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação
energética simpática (assim); a desassimilação energética simpática (desassim); o arco voltaico
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craniochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoclarividência; o lampejo da razão clarividente; os cons magnos de cada dia; a serendipitia; o extrapolacionismo parapsíquico;
a precognição; a inteligência evolutiva (IE); a pangrafia; a cosmovisão possível da multidimensionalidade útil.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da reciprocidade cosmoética.
Teoriologia: a teoria da genialidade evolutiva.
Tecnologia: as técnicas avançadas da Neurociência; a técnica da bissociação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: a vela na escuridão; a centelha criativa; a fagulha da serendipitia; o lampejo da pangrafia; a cintilação do neoconstructo; a chama da verdade; a faísca da neoverpon.
Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio interassistencialidade-inventividade;
o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio
autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração-transpiração; o binômio
originais fetais–posfácios.
Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia–parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo autolucidez
/ inconsciência.
Politicologia: a democracia direta; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a superação da lei patológica de talião com a interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a ideofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a discernimentoteca; a parapsicoteca;
a fenomenoteca; a experimentoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Previvenciologia; a Holomaturologia; a Criativologia; a Verponologia; a Heuristicologia; a Neologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pensador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a pensadora.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: chispa discernidora rara = a única ocorrência na vida da conscin interassistencial; chispa discernidora eventual = a ocorrência esporádica, algumas vezes, na vida da
conscin interassistencial; chispa discernidora rotineira = a ocorrência mais habitual na vida da
conscin interassistencial.
Culturologia: a autorganização cultural; o caldo da paracultura milenar; o dicionário
cultural, cerebral, pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a chispa discernidora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
09. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.

A CHISPA DISCERNIDORA DEVE, RACIONALMENTE, SER
ESTUDADA E BUSCADA COM AFINCO, POR TODO PESQUISADOR, HOMEM OU MULHER, A FIM DE POTENCIALIZAR AS AUTO E HETEROPESQUISAS AVANÇADAS.
Questionologia. A chispa discernidora já visitou você, leitor ou leitora, no universo da
interassistencialidade? Em quais circunstâncias?
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CHOQUE CONSCIENCIAL
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O choque consciencial é o trauma menor ou maior vivenciado pela consciência no perpassar da evolução, com a mudança específica de algum dos componentes ou veículos do holossoma (soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo choque deriva do idioma Francês, choc, “abalo; encontro violento
de um objeto com outro; combate”, e este dos idiomas Neerlandês e Alemão, schokken, e do idioma Inglês, shock, “sacudir fortemente; ofender; bater”. Surgiu no Século XVI. A palavra consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Choque holossomático. 2. Choque evolutivo. 3. Choque interdimensional. 4. Megatranse consciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos minichoque consciencial e maxichoque consciencial são neologismos técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 1. Choque cultural. 2. Choque elétrico. 3. Choque emocional.
4. Choque operatório.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Seriexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; os ortopensenes.
Fatologia: o choque consciencial; a contusão consciencial; o megatranse consciencial;
o conflito íntimo; a autoconflitividade; a crise de crescimento; a comoção máxima; o trauma
consciencial; a oposição de contextos; a mudança intempestiva; a perturbação brusca; o abalo
inesperado; a surpresa desconfortável; o impacto extroversão-introversão.
Parafatologia: o choque holossomático; o embate ambiente-ambientex; o continuum
melin-melex.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Antagonismologia: o antagonismo das conjunturas.
Holotecologia: a conflitoteca; a evolucioteca; a ressomatoteca; a recexoteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Ressomatologia; a Holorressomatologia; a Dessomatologia; a Evoluciologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; a consréu transmigrada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minichoque consciencial = a primeira projeção lúcida da conscin projetora; maxichoque consciencial = o descarte extrafísico do psicossoma pelo Serenão.
Taxologia. Conforme a Holossomatologia, os choques conscienciais podem ser racionalmente classificados em 4 categorias básicas, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Embriológico. O choque embriológico, periódico, da ativação do soma ou a ressoma
precedendo ao choque holochacral do pré-serenão, desperto ou evoluciólogo.
2. Holochacral. O choque holochacral, periódico, – o mais abrupto de todos –, da desativação do soma, ou a primeira dessoma, consequente ao choque embriológico do pré-serenão,
desperto ou evoluciólogo.
3. Psicossomático. O choque psicossomático, periódico, da desativação do holochacra,
ou a segunda dessoma, de maior ou menor intensidade, durante o período da intermissão do
pré-serenão, desperto ou evoluciólogo.
4. Mentalsomático. O choque mentalsomático único da desativação do psicossoma, ou
a terceira dessoma, supondo-se – por hipótese mais lógica – ocorrer lentamente, a longo prazo segundo a cronologia humana, mas para sempre, encerrando as sequências dos choques conscienciais consecutivos e repetitivos, quando o Homo sapiens serenissimus se transforma em Consciex
Livre (CL).
Serenismo. Sob a ótica da Serenologia, os 3 choques conscienciais iniciais – embriológico, holochacral e psicossomático – apresentam características diferentes, sendo menos traumáticos e de maior lucidez, quando experimentados pelo Homo sapiens serenissimus, a caminho do
quarto choque, o mentalsomático.
Minichoques. Do ponto de vista da Projeciologia, os choques conscienciais holochacrais ocorrem frequentemente com os projetores e projetoras conscientes, quando projetados, em
geral tidos à conta de traumas extrafísicos capazes de gerar repercussões físicas no soma inanimado e a interiorização abrupta da consciência. A projeção consciente é chamada de minimorte
temporária, pseudodessoma ou ensaio da morte do corpo humano (choque holochacral).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o choque consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
4. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
5. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
6. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
7. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
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O CHOQUE CONSCIENCIAL, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA,
É A RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL OU RECIN IMPOSTA PELA PRÓPRIA EVOLUÇÃO, PROVANDO SER INEVITÁVEL O DESENVOLVIMENTO DO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você já sofreu algum choque consciencial relevante? De qual natureza?
Quais os efeitos da experiência crítica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 197, 943 e 952.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 492.
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CHOQUE CULTURAL
(CIVILIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O choque cultural é o impacto da confrontação entre as pessoas em função
da diversidade dos usos, costumes, tradições e princípios existenciais escolhidos, individual ou
grupalmente, para se viver a existência humana com o conforto e a coerência possíveis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo choque deriva do idioma Francês, choc, “abalo; encontro violento
de 1 objeto com outro; combate”, e este dos idiomas Neerlandês e Alemão, schokken, e do idioma
Inglês, shock, “sacudir fortemente; ofender; bater”. Surgiu no Século XVI. A palavra cultura procede do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar” (no sentido físico e moral), e por
extensão, “civilização”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Confrontação cultural. 2. Choque ideológico. 3. Choque de civilizações. 4. Colisão de princípios existenciais.
Neologia. As duas expressões compostas minichoque cultural e megachoque cultural
são neologismos técnicos da Civilizaciologia.
Antonimologia: 1. Coexistência cultural. 2. Cultura única. 3. Multiculturalismo.
4. Choque da ressoma. 5. Choque da dessoma.
Estrangeirismologia: os idiotismos culturais do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao Universalismo.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Minimizemos os megachoques.
II. Fatuística
Pensenologia: os sociopensenes; a sociopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: o choque cultural; o choque consciencial; o choque mentalsomático; o choque de barbáries; as ondas de choques socioculturais; os choques frontais de interesses; os choques dos feudos culturais; os choques intergerações humanas; os megachoques proxêmicos (Proxêmica); os megachoques cronêmicos (Cronêmica); o mosaico linguístico; o mosaico étnico;
o mosaico cultural; a Socin ainda patológica; as minidissidências culturais; as maxidissidências
culturais; o confronto cultural; as competições culturais; a confrontação dos costumes; as ideologias em luta; os choques de impérios; o choque de civilizações; o choque cultural Ocidente-Oriente; a cultura do dogmatismo; o atraso dos nacionalismos; o generalismo; o cosmopolitismo;
o atacadismo consciencial; o multiculturalismo da megafraternidade; o confronto hostil; a guerra
de civilizações; a guerra de culturas; os holopensenes humanos fossilizados; a interculturalidade;
a civilização universal; os problemas intercivilizacionais; a Terra multipolar; as reconfigurações
culturais; os direitos humanos; o Universalismo teático; a cultura dinâmica; a polimatia; as holanálises coletivas; a catálise grupal; a catarse grupal; a recéxis grupal; os folclores; o confronto
pacificista; as assimilações de culturas; o choque cultural fomentador da vida; os conflitos ideais;
as crises de crescimento; o embate dos neoconstructos; o impacto dos saberes adquiridos; os
conhecimentos acumulados; as etapas evolutivas das tradições; os choques intraconscienciais; os
choques conscienciogênicos; a onda de choque cosmoética da Conscienciologia; o confronto
Conscienciologia-Eletronótica; os desmandos da maioria; o senso gregário; a autoconscientização
comunitária; a aceleração da História Humana; os reagrupamentos das consciências; as fusões das
culturas; o Estado Mundial; a Socin Ideal.

Enciclopédia da Conscienciologia

5603

Parafatologia: as ondas de choque dos holopensenes grupais; o caldo da Paracultura Milenar; a transmulticulturalidade multidimensional; as pararreurbanizações compulsórias; os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Enumerologia: as neoideias; os neoconstructos; as neoverpons; as neoperspectivas; as
neoteorias; as neotécnicas; as neorrealidades; as neopautas; os neoempreendimentos; os neoalinhamentos; as neossinapses.
Antagonismologia: o antagonismo minoria / maioria; o antagonismo neocultura / retrocultura; o antagonismo cultura conscienciológica / cultura materiológica; o antagonismo
cultura universalista / cultura regionalista.
Politicologia: a teocracia fundamentalista; a democracia; a lucidocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a xenofilia; a neofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia.
Holotecologia: a belicosoteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Civilizaciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Intrafisicologia; a Politicologia; a Antropologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Sociometria; a Grupocarmologia; a Impactoterapia; a Cosmoeticologia (inclusive destrutiva); a Interculturologia;
a Multiculturologia; a Transdisciplinologia; o Holoculturalismo; a Parassociologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a consciência gregária;
a conscin comunitária; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser assistencial; o ser desperto;
a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o antepassado de si mesmo; o atacadista; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o patrulheiro ideológico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano conscienciológico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a antepassada de si mesma; a atacadista; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a formadora de opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a tenepessista; a ofiexista; a patrulheira ideológica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana conscienciológica.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: minichoque cultural = o debate acirrado sobre tema cultural controvertível; megachoque cultural = o choque entre a proclamada civilização ocidental e o horrorível
e desconcertante teoterrorismo islâmico dos homens e mulheres-bomba do Terceiro Milênio.
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Culturologia: a culturalização; a contracultura; o mundo cultural novo da Conscienciologia; os confrontos da cultura conscienciológica; o multiculturalismo.
Priorologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a manifestação individual e coletiva mais
inteligente e prioritária é buscar dinamizar a qualidade máxima da vida humana de todos os componentes da Humanidade, por meio das possibilidades possíveis da interassistencialidade, por
exemplo, estas 7, dispostas na ordem funcional:
1. Democracia: a aceitação da democracia possível.
2. Liberdade: a cultura da liberdade possível.
3. Vivenciologia: a vivência coletiva da democracia possível.
4. Nacionalismo: a Socin menos nacionalista possível.
5. Conflitividade: a Socin menos conflitiva possível.
6. Imperfecciolândia: a Socin menos imperfeita possível.
7. Teaticologia: a Utopia real possível.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o choque cultural, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
5. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
6. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
7. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

OS CHOQUES CULTURAIS SÃO INEVITÁVEIS POR MÚLTIPLAS RAZÕES, NOTADAMENTE AS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS DISTINTAS, OS NÍVEIS DE AUTODISCERNIMENTO
E AS AUTOVIVÊNCIAS ANTE A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. A defesa da cultura pessoal já levou você a algum tipo de confronto
ideológico? Quais consequências resultaram daí?
Bibliografia Específica:
01. Abreu, Marcelo de Paiva; Choque de Culturas; Reportagem; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano
125; N. 40.396; Caderno: Economia; 1 ilus.; São Paulo, SP; 14.05.04; página 2.
02. Guilayn, Priscila; O Choque Cultural dos Espanhóis Muçulmanos; Filhos de Imigrantes Islâmicos têm
Dificuldades para Equilibrar as Tradições de seus Pais e de seu País; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXVIII; N. 25.552;
Seção: O Mundo; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 22.06.03; página 38.
03. Huntington, Samuel P.; El Choque de Civilizaciones; Opinião do Autor; La Vanguardia; Tabloide; Diário; N. 43.052; Seção: Opinión; 1 ilus.; Barcelona; Espanha; 13.09.01; página 33.
04. Idem; O Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial (The Clash of Civilization – Remaking of World Order); trad. Henrique M. Lajes Ribeiro; 418 p.; 12 caps.; 3 enus.; 4 esquemas; 5 gráfs.; 6 mapas; 18 tabs.;
1 ref.; 23 x 15 cm; br.; Gradiva; Lisboa; Portugal; Janeiro, 1999; páginas 244 a 255.
05. Priore, Mary del; O Primeiro Choque de Culturas da América; Historiador Francês mostra como a Europa foi digerida; Jornal do Brasil; Diário; Ano 113; N. 340; Seção: Ideias; 4 ilus.; 1 microbiografia; 2 refs.; Rio de Janeiro, RJ; 13.03.04; página 4.
06. Sabóia, Napoleão; Guerra pode Arrastar Islâmicos a Choque de Civilizações, diz Professor; Entrevista:
Odon Vallet; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 124; N. 39.954; São Paulo, SP; 13.03.03; página 14.
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07. Schelp, Diogo; Choque de Culturas; Islã e o Ocidente: Duas Civilizações em Comum e Muitos Valores
Incompatíveis; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.942; Ano 39; N. 5; Seção: Especial; 3 charges; 1 fichário; 1 filmografia;
10 fotos; 1 website; 1 ref.; São Paulo, SP; 08.02.06.
08. Steinberger, Samuel; A Caminho do Choque de Civilizações; Entrevista; O Globo; Jornal; Diário; Ano
LXXVII; N. 24.908; Seção: O Mundo; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 21.10.2001; página 41.
09. Veja; Redação; Choque Cultural; Revista; Semanário; Ed. 1.877; Ano 37; N. 43; Seção: Cinema; 1 foto;
São Paulo, SP; 27.10.04; página 135.
10. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 295 e 296.
11. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 604 e 845.
12. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 820.
13. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 111, 574 e 744.
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CHOQUE DE REALIDADE
(SURPREENDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O choque de realidade é o impacto intraconsciencial causado por fato ou
parafato, inesperado ou até então desconhecido, capaz de gerar imediata dissolução de ideações
fantasiosas e impulsionar o enfrentamento da própria existência multidimensional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo choque deriva do idioma Francês, choc, “abalo; encontro violento
de 1 objeto com outro; combate”, e este do idioma Neerlandês e Alemão, schokken, e do idioma
Inglês, shock, “sacudir fortemente; ofender; bater”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo realidade
procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Impacto da realidade. 2. Confrontação com a realidade. 3. Hora da
verdade.
Neologia. As 3 expressões compostas choque de realidade, choque de realidade intrafísico e choque de realidade extrafísico são neologismos técnicos da Surpreendenciologia.
Antonimologia: 1. Imersão na fantasia. 2. Mergulho na ilusão. 3. Devaneio.
Estrangeirismologia: os truth and hard facts; o get real; o start de crise de crescimento; a condição ideal de viver integralmente em link com a realidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Surpresas
denotam imprevisibilidades. Cognições geram previsibilidades.
Coloquiologia: a hora de emersão da realidade nua e crua; a hora de a verdade vir à tona; a hora de cair na real; a hora de colocar os pés no chão; a hora de retirar as lentes cor de rosa, enegrecidas ou opacas; a hora de empertigar a coluna; a hora de mostrar a que veio; a hora
de enxergar a vida do jeito que ela é.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; a imprescindibilidade
dos autopensenes atilados; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a refutação da autopensenização habitual; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
a oportunidade de renovar a maneira usual de pensenizar.
Fatologia: o choque de realidade; a pressão dos fatos; a solicitação de rápidas deliberações; a premência da transferência da atenção para o agora, a fim de lidar com a conjuntura emergente; a chamada à lucidez; o despertamento do onirismo vígil; o assombro perante o contexto
inesperado; a perplexidade diante da crueza da verdade; a estupefação diante da reviravolta do
destino; o estremecimento das autocertezas; as justificativas pessoais tornadas injustificáveis; as
fantasias pessoais tornadas insustentáveis; a saída forçada da zona de conforto; a convocação ao
enfrentamento da realidade desconfortável; o desafio de ir ao cerne da questão; o convite para
honrar a própria condição evolutiva; a oportunidade de traçar o rumo da própria vida em bases sólidas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o baque energético
da realidade e pararrealidade imprevistas; os parafatos inegáveis; o abalo emocional abrindo brechas às interferências de consciexes assediadoras; a possibilidade de ações intempestivas, assediantes e conflitivas incitadas por inspirações baratrosféricas; a reequilibração emocional permitindo as intervenções amparadoras; a possibilidade de ações ponderadas, desassediantes e harmoni-
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zadoras sugeridas pelas inspirações de consciexes benfazejas; a oportunidade de efetivação de
mudanças cosmoéticas na realidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bom ânimo–boa vontade–autodiscernimento evolutivo.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio de contra fatos e parafatos não haverem argumentos nem parargumentos; o princípio evolutivo de fincar os pés na
rocha mantendo o mentalsoma no Cosmos; o princípio de ser preferível a dura realidade à mais
doce ilusão; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio de, se não é bom, não adianta fazer maquiagem.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CGC) regendo as ortocondutas em quaisquer circunstâncias vivenciais.
Tecnologia: a técnica da impactoterapia cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da aterrissagem equilibrada na realidade; os efeitos
autengambeladores dos mecanismos de defesa psíquica; os efeitos da desconstrução das autoficções na deslavagem cerebral; os efeitos maturológicos da eliminação de fantasias, ilusões e distorções; os efeitos da comoção no desequilíbrio holossomático; os efeitos resolutivos dos instantes de acalmia íntima em meio ao turbilhão exterior; os efeitos autevolutivos da assunção da automaturidade.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses fidedignas.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a informação incontestável; a condição irreversível; o tratamento indescartável; a sequela irreparável; a responsabilidade irrecusável; a tarefa indelegável; a despedida
inevitável. O momento de colocar em prática o aprendido; o momento de exercitar os autovalores;
o momento de corrigir as autopercepções; o momento de refletir sobre a existência; o momento de
revisar as autoconvicções; o momento de redefinir o prioritário; o momento de optar pelo autodesassédio.
Binomiologia: o binômio ação-reação.
Interaciologia: o binômio teoria-prática.
Crescendologia: o crescendo infinito de autocognições quanto ao Cosmos.
Polinomiologia: o choque de realidade minimizado pelo acervo pessoal quanto ao polinômio fatuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas.
Antagonismologia: o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo razão
/ comoção; o antagonismo autossuperação / autovitimização.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à sustentação da autolucidez.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a cognofilia; a recexofilia; a recinofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Holotecologia: a fatoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a cognoteca; a maturoteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Surpreendenciologia; a Experimentologia; a Autolucidologia;
a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Recinologia;
a Reeducaciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens imperturbabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: choque de realidade intrafísico = a descoberta de doença grave; choque
de realidade extrafísico = a constatação da própria dessoma repentina.
Culturologia: o corte abrupto de perspectiva cultural condicionada.
Imprevisibilidade. O choque de realidade pode surgir diante de situação interpretada
como traumática ou favorável, pois o impacto decorre da falta de previsão sobre a possibilidade
da ocorrência.
Desconhecimento. Na medida da expansão da autobagagem cognitiva e experiencial,
quanto maior o reconhecimento das probabilidades da existência humana e extrafísica, mais amplo o escopo de previsibilidades quanto ao Cosmos e, menores são as chances de as ocorrências
gerarem choques de realidade. Eis o valor do investimento na estudiosidade.
Posturas. Entretanto, diante da inevitabilidade dos desconhecimentos sobre o Cosmos
no processo evolutivo e, com isso, da vivência de choques de realidades, eis, em ordem alfabética, a sugestão de 8 posturas favorecedoras do enfrentamento exitoso dos mesmos:
1. Atenta: a sustentação da atenção concentrada no momento presente para apreender
corretamente os informes e acontecimentos.
2. Austera: a análise dos fatos e parafatos com a seriedade requerida para compreender
a extensão dos neoconhecimentos.
3. Flexível: a disposição para romper com atitudes tornadas anacrônicas diante dos novos dados da realidade.
4. Pragmática: a mensuração realista das repercussões dos novos elementos para deliberar com acerto.
5. Profilática: a atuação ponderada para interromper possível cadeia de acidentes de
percurso.
6. Racional: a dissipação de emocionalismos para reagir, satisfatoriamente, às demandas existenciais surgidas.
7. Realista: a retirada de filtros distorcedores dos fatos, sejam otimistas ou pessimistas,
para a apreciação das circunstâncias vivenciadas.
8. Recicladora: o empenho para alterar valores, convicções e comportamentos para torná-los coerentes com a neomundividência.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o choque de realidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
03. Aterrissagem forçada: Recexologia; Nosográfico.
04. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
05. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
06. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
07. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
08. Megachoque consciencial regressivo: Autosseriexologia; Nosográfico.
09. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
10. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
11. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
12. Realidade impactante: Surpreendenciologia; Homeostático.
13. Realidade inexcluível: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

O CHOQUE DE REALIDADE ATRAI O FOCO DA ATENÇÃO
PARA O AQUI-E-AGORA MULTIDIMENSIONAL. BEM APROVEITADO, ELEVA A LUCIDEZ, AMPLIA A MUNDIVIDÊNCIA
E PREDISPÕE O ENCONTRO DE SOLUÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como reage diante dos choques de realidade?
Consegue produzir resultados evolutivos?
A. L.
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CHORO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O choro é o ato, efeito, estado ou condição fisiológica de a conscin, homem
ou mulher, verter lágrimas, notadamente frente a estímulos físicos, danos somáticos, alteração do
estado emocional ou sentimental.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo choro vem idioma Latim, plóro, “queixar-se, lamentar-se, lançar
gritos de dor”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pranto. 2. Choradeira. 3. Lamúria. 4. Lamento. 5. Lacrimejamento.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo choro: choradeira; chorado; chorador; choradora; choramigueiro; choramingação; choramingador; choramingadora; choramingão; choramingona; choramingar; choramingas; choramingueiro; chorão; chorar; chorinho; chorona; choroso.
Antonimologia: 1. Riso. 2. Sorriso. 3. Risada.
Estrangeirismologia: a figura cômica dos clowns; o bullying levando ao choro compulsivo; o pianto triste das cantoras italianas; o glamour das francesas larmoyantes; o modus operandi da conscin chorona.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade.
Coloquiologia. Eis 7 expressões populares referentes ao tema: chorar lágrimas de crocodilo; chorar lágrimas de sangue; quem não chora, não mama; cair no choro; chorar de rir;
chorar o leite derramado; sem choro, nem vela.
Ortopensatologia: – “Choro. O choro é resquício da vida pré-humana da consciência”.
“Quem não chora mais, deve ajudar as pessoas que ainda choram”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da emotividade; o holopensene da autovitimização; o holopensene pessoal do queixume; o holopensene da infantilização; o holopensene pessoal
do romancismo pernicioso; o holopensene pessoal da manipulação espúria.
Fatologia: o choro; a falta de controle emocional; a ausência de equilíbrio emocional;
a inexistência de maturidade emocional; o autoflagelo; a autopiedade; a comoção; a vitimização;
a saudade; a nostalgia; o horário da angústia humana; a sinistrose; a depressão; a mídia televisiva
explorando o emocionalismo; a manifestação teatral; o choro cenográfico da atriz ou do ator;
o falso choro; a despedida; o ritual do velório; a redução do discernimento; a montanha-russa
emocional; a ferramenta infantil de manipulação emocional ou psicossomática; o egoísmo explícito; o desespero ao perder o controle da situação; a imaturidade ao lidar com desconfortos; o pedido de atendimento das necessidades subcerebrais; a tristeza; o sofrimento da perda; o travão na
manifestação da conscin; o subnível consciencial; as omissões deficitárias ante o baixo controle
emocional; o estigma de conscin chorona; o desconhecimento das próprias emoções; a obnubilação pelo autassédio; o reencontro; a meta da autorrefratariedade emocional; o antiemocionalismo
racional; a troca estratégica do psicossoma pelo mentalsoma; o estado de acalmia holossomática;
a pacificação íntima; a autopreparação para a vivência da desperticidade.
Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a impossibilidade de verter lágrimas (fisiológicas) na dimensão extrafísica; a evocação dos ambientes extrafísicos patológicos; a vampirização energética ativa ou passiva; a inépcia na desassimilação energética; as projeções pesadelares; a transfiguração do psicossoma pelo desequilíbrio
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emocional continuado; a sinalética energética e parapsíquica pessoal auxiliando na manutenção
da lucidez; o desenvolvimento do autoparapsiquismo cosmoético; a projeção lúcida (PL) de psicossoma descortinando a realidade dos ambientes extrafísicos; a ampliação das parapercepções;
a autorreeducação parapsíquica continuada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreeducação emocional–autopacificação íntima.
Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio cosmoético de acontecer o melhor para todos; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: a necessidade de implementação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da catástrofe emocional; a teoria das emoções; a teoria e prática
das reurbanizações extrafísicas; a teoria do Planeta Hospital-Escola.
Tecnologia: a técnica da racionalização; a técnica de mudança de foco; a técnica da mitridatização; a técnica da desdramatização; a técnica do encapsulamento energético; a técnica
do sobrepairamento; a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado em hospitais para lidar com dramas alheios, sem derramar lágrimas; o voluntariado em asilos para lidar com o abandono e a dessoma próxima ampliando a visão sobre o continuísmo da manifestação da consciência; o voluntariado em orfanatos
exercitando o maxifraternismo no acolhimento das conscins recém-ressomadas; o voluntariado
em comunidades carentes, muitas vezes representando, neste Planeta, os ambientes extrafísicos
baratrosféricos necessitando de assistência; o voluntariado conscienciológico ajudando no desenvolvimento da holomaturidade pela interassistência tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível
da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito contagiante do choro; o efeito irritante do choro; o efeito tóxico do
choro; o efeito de alívio do choro; o efeito obnubilador do choro; o efeito corruptor do choro;
o efeito paralisante do choro; o efeito holofote do choro.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses profiláticas às recaídas emocionais; a repercussão extrafísica da produção de neossinapses intrafísicas; as reciclagens intraconscienciais propiciando neossinapses evoluídas.
Ciclologia: o ciclo patológico manha-choro-conquista; o ciclo intencionalidade cosmoética–compreensão–interassistência; o ciclo do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Enumerologia: a lamúria; a queixa; a reclamação; as caras e bocas; o melindre; o mimimi; o resmungo.
Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio choro-constrangimento; o binômio
autovitimização–vampirização energética; o binômio desdramatização–antivitimização afetiva;
o binômio distanciamento-racionalidade; o binômio mentalsoma-interassistência; o binômio incorruptibilidade mental–desassedialidade.
Interaciologia: a interação emocionalismo exacerbado–conflituosidade; a interação assistido-assistente; a interação mentalsoma-psicossoma; a interação retilinearidade pensênica–
–pacificação íntima; a interação amparando-amparador.
Crescendologia: o crescendo apatia-simpatia-empatia; o crescendo tacon-tares; o crescendo assistido-assistente; o crescendo omissão deficitária–omissão superavitária; o crescendo
soma-psicossoma-mentalsoma.
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Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-recins-gescons; o trinômio autesforço-autexperimentação-neossinapses; o trinômio coragem-amparo-maturidade.
Polinomiologia: o polinômio diferenciação–ponderação–decisão íntima–manifestação
consciencial madura.
Antagonismologia: o antagonismo incontinência emocional / repressão emocional;
o antagonismo reatividade emocional / prontidão assistencial; o antagonismo imaturidade / autenticidade cosmoética; o antagonismo vitimização / autorresponsabilidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o choro evidenciar vitalidade.
Politicologia: a lucidocracia; a fraternocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na autoconscienciometria.
Filiologia: a emocionofilia; a apriorismofilia; a recinofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a adrenofobia; a emociofobia; a colerofobia; a afefobia; a autopesquisofobia; a heterocriticofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do miado do gato; a síndrome do pânico.
Maniologia: a mania da dramatização; a mania da manipulação emocional; a mania da
vitimização.
Mitologia: o mito de o homem não chorar; o mito de o choro ser para pessoas fortes;
o mito de o choro representar sensibilidade; o mito de o choro fazer bem.
Holotecologia: a autocriticoteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca;
a interassistencioteca; a paraterapeuticoteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autovitimologia; a Desassediologia; a Autoconscienciometrologia; a Autassistenciologia; a Recinologia; a Fraternologia; a Despertologia;
a Evoluciologia; a Autodeterminologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin chorosa; a conscin psicopatológica; a conscin esponja; a consréu
ressomada; a eterna vítima; a conscin manteiga derretida; o guia amaurótico; a isca humana
inconsciente; o ser interassistencial; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a carpideira; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cardiochacralis; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo
sapiens immaturus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens artisticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens affectuosus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: choro comum = a reação lacrimogênica na manifestação da dor; choro
patológico = a manipulação dos interlocutores, de modo teatral e calculado, a fim de obter o salvo-conduto para atitudes anticosmoéticas.
Culturologia: a cultura da autenticidade; a cultura da crença; a cultura da doença;
a cultura da religiosidade; a cultura patriarcal; a cultura do sofrimento; a cultura da autovitimização; a cultura da sensibilidade; a cultura do serenismo.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 5 possíveis desencadeadores do choro, expressos pela música na condição de efeito amplificador da emocionalidade
e agente fixador psicossomático:
1. Cinema: a trilha sonora dos filmes românticos marcando o encontro do casal, com
posterior incremento nas paradas de sucesso; a trilha sonora nos filmes de terror marcando o preâmbulo da cena impactante.
2. Comercial: o gingle eternizando a marca ou produto independentemente da qualidade, utilidade ou necessidade.
3. Novela: o tema de abertura; o tema do protagonista; o tema do vilão.
4. Religião: os hinos, ladainhas, louvores e mantras típicos das lavagens cerebrais dos
rituais religiosos.
5. Retrocognição: o padrão sonoro autorretrocognitivo.
Comunicologia. Segundo a Comunicologia, o choro é a linguagem primária de manifestação de diversas emoções e reações a situações cotidianas, cujo significado depende da cultura,
gênero e época, a exemplo desses 30 itens relacionados em ordem alfabética:
01. Choro da conquista.
02. Choro da culpa.
03. Choro da derrota.
04. Choro da morte.
05. Choro da solidão.
06. Choro de alegria.
07. Choro de alívio.
08. Choro de comoção.
09. Choro de compaixão.
10. Choro de constrangimento.
11. Choro de desapontamento.
12. Choro de desespero.
13. Choro de dó.
14. Choro de dor.
15. Choro de fome.
16. Choro de gratidão.
17. Choro de impotência.
18. Choro de mágoa.
19. Choro de manha.
20. Choro de medo.
21. Choro de parto.
22. Choro de prazer.
23. Choro de raiva.
24. Choro de rejeição.
25. Choro de subjugação.
26. Choro de susto.
27. Choro de vergonha.
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28. Choro do recém-nascido.
29. Choro sentido.
30. Choro sintonizado.
Terapeuticologia: a Consciencioterapia desenvolvendo nova forma de manifestação
emocional; a autopesquisa do holopensene pessoal, identificando o momento ou o padrão de pensenização predisponente ao desequilíbrio emocional; a produção grafopensênica, impulsionando
reciclagens intraconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o choro, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
03. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
04. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
05. Binômio incorruptibilidade mental–desassedialidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Cotejo intelectualidade-emocionalidade: Contrapontologia; Neutro.
07. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
08. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Polianismo terapêutico: Criticologia; Homeostático.
10. Refém do cardiochacra: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Taxa afetiva: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Tolicionário afetivo: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Trafar desafiador: Autodesafiologia; Neutro.

A MATURIDADE EMOCIONAL TEÁTICA É MANIFESTADA
PELA VIVÊNCIA SILENCIOSA DE ASSISTÊNCIA TARÍSTICA,
AVANÇADA, ANÔNIMA E MAXIFRATERNA, DISTANCIADA
DO MELODRAMA EMOCIONAL DO CHORO E DA LÁGRIMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda utiliza recursos emocionais imaturos,
a exemplo do choro, para obter ganhos secundários? Admite não ser a referida conduta inteligente
evolutivamente?
Bibliografia Específica:
1. Galimberti, Umberto; Dicionário de Psicologia (Dizionario di Psicologia); revisoras Rita de Cassia
M. Lopes; & Joseli Brito; trad. Anna Maria Pareschi Capovilla; 1.196 p.; glos. 3.578 termos; 5 gráfs.; 36 ilus.; 24 x 16,5
cm; enc.; Edições Loyola; São Paulo, SP; 2010; página 195.
2. Kottler, Jeffrey A.; A Linguagem das Lágrimas (The Language of Tears); trad. Maria Lúcia G. J. Rosa;
244 p.; 10 caps.; 2 enus.; 166 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Makron Books; São Paulo, SP; 1997; páginas 16 a 20 e 93 a 121.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
332.
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CHULOPENSENIDADE
(PATOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A chulopensenidade é a qualidade ou o efeito da manutenção da autopensenidade patológica por parte da consciência, intra ou extrafísica, caracterizada pelo predomínio de
pensenes afinizados com temas ou ideias degradantes, grosseiros, imorais, indecentes, maliciosos,
pervertidos ou satíricos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo chulo provém do idioma Castelhano, chulo, “grosseiro; de comportamento gracioso, porém desavergonhado; indivíduo do povo, que se distingue por certa elegância e certa afetação no trajar-se”. Surgiu no Século XVIII. A palavra pensamento procede do
idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O termo sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. 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: 1. Pensenidade chula. 2. Pensenidade grosseira. 3. Pensenidade pornográfica. 4. Pensenidade vulgar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo chulo: chula;
chulada; chularia; chulata; chulice; chulismo; chulista.
Neologia. O vocábulo chulopensenidade e as duas expressões compostas chulopensenidade ocasional e chulopensenidade prolongada são neologismos técnicos da Patopensenologia.
Antonimologia: 1. Pensenidade hígida. 2. Pensenidade impoluta. 3. Pensenidade tersa.
4. Ortopensenidade. 5. Assepsia pensênica.
Estrangeirismologia: as grosserias na stand-up comedy; o happy hour regado a álcool
e anedotas; o humor oposto ao british humor; o joke cycle; o gros mot; a Schimpfwort; o bullying.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade das automanifestações pensênicas.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Alcunhas
podem marcar. Baixaria: alta deselegância. Chacota: heterocrítica anticosmoética. Chulismo:
penúria léxica. Humor grosseiro vicia. Piada: malícia risível. Refinemos a autopensenidade.
Coloquiologia: a preferência confessa por perder o amigo a perder a piada; o hábito de
falar nome feio; a boca suja; a mente imunda.
Citaciologia: – Vilia miratur vulgus (O vulgo admira as coisas vis; Publius Ovidius Naso, 43 a.e.c. – 17 / 18 e.c.).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Humor. O humor é bifronte. Quando em excesso, se descaracteriza tornando-se negativo”.
2. “Humorismo. O humorismo comum da mídia gravita, infelizmente, no universo das
inconveniências, sarcarmos, escárnios e anticosmoeticidades”.
3. “Pornografia. A pornografia desnatura a formosura”.
Unidade. O chulopensene é a unidade de manifestação da chulopensenidade.
II. Fatuística
Pensenologia: a chulopensenidade; o holopensene pessoal da vulgaridade e da degradação; os chulopensenes; a pensenidade torpe; a invigilância pensênica; os xenopensenes patológi-
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cos; o envenenamento do materpensene pessoal; os baratropensenes; a baratropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os ironopensenes; a ironopensenidade; os jocopensenes; a jocopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade; os toxopensenes; a toxopensenidade.
Fatologia: a vulgaridade enquanto forma prioritária de expressão; o cultivo da baixeza
e da grossura; a indelicadeza; o linguajar predominantemente grotesco; a deselegância vocabular;
a truculência verbal; o baixo calão; a coprolalia; o descompromisso com a palavra; a dificuldade
em falar a sério; o desencaminhamento de conversações frutíferas; a maledicência; a indecência
histriônica muda; a grossura silenciosa; o trejeito debochado; o gesto obsceno; o gracejo insistente; o anedotismo contumaz; a malícia metafônica; a cacofonia proposital; as amizades ociosas; os
comentários futebolísticos; a roda de piadas; a gargalhada estrondosa; a conversa de botequim;
a anedota xenófoba antiuniversalista; o dito racista; o trocadilho pernicioso; o turpilóquio; o estultilóquio; a pachouchada; o xingamento; o insulto; o ultraje à genitora; a explosão de raiva; a discussão no trânsito; o escracho; a chacota; a chanchada; o besteirol; o humor televisivo irritante
e estridente; a metaforização de cunho sexual; a alusão pública a pormenores sexossomáticos de
outrem; o escárnio velado ou explícito; a zombaria; a alcunha vexatória; os epítetos; a imitação
pelas costas; o arremedo caricato de dificuldades físicas alheias; o funk; a paródia musical com
substituição da letra original por variante obscena; as cantigas pornográficas em folguedos infantis; a autoconscientização quanto ao comportamento inapropriado e inconveniente; o humor fraterno, sadio e cosmoético como antídoto à vulgaridade.
Parafatologia: os empecilhos à instalação fluente do estado vibracional (EV) profilático,
dada a poluição da energosfera pessoal; a paraprocedência baratrosférica recente; a ignorância
quanto à multidimensionalidade; o assédio de consciexes zombeteiras; a vampirização energética;
o mau exemplo extrafísico; as cunhas mentais parapatológicas; a plateia extrafísica aguardando
a próxima facécia; os paraplausos e as paragargalhadas; os paragestos obscenos inspirando a obscenidade intrafísica; a semipossessão maligna; a manipulação do laringochacra da conscin pelos
comparsas extrafísicos; a condição de porta-voz de assediadores das conscins alvos dos deboches
e das pilhérias; a esterilização do pensamento útil, inviabilizando o aporte de ideias assistenciais;
o entulhamento holomnemônico ao decorar anedotas; o afastamento inevitável do amparo extrafísico; a necessidade de autoconscientização quanto às repercussões multidimensionais da insistência no chulismo; a depuração gradual do padrão energético pessoal; a conquista paulatina de companhias extrafísicas de melhor nível evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo das rodas de amigos ociosos.
Principiologia: o princípio de a consciência levar-se a sério; o princípio do máximo
aproveitamento do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―se
algo não presta, não adianta fazer maquilagem‖; o princípio do compromisso com a palavra.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da automimese dispensável; a teoria do descarte do imprestável.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da evitação das palavras
desnecessárias; a técnica da mudança de bloco mentalsomático; a técnica da quebra dos condicionamentos (choque de valores); a técnica da reeducação autopensênica; a técnica desassediadora de identificação dos xenopensenes; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) contribuindo
para a depuração do holopensene pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Auto-
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pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Efeitologia: o efeito halo das automanifestações; o efeito excludente da anedota xenófoba; o efeito estigmatizante de certas alcunhas; o efeito antitarístico da vulgaridade; o efeito deletério do humor torpe sobre a saúde holossomática; os efeitos colaterais das palavras; o efeito antisséptico sobre a autopensenidade da leitura e reflexão acerca de temas conscienciológicos.
Neossinapsologia: a carência pessoal de neossinapses; o empobrecimento cognitivo pela
escassa formação de neossinapses; as neossinapses desassediadoras; as neossinapses recexológicas; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático.
Ciclologia: o ciclo vicioso piada–riso–nova piada.
Enumerologia: o comportamento chulo; o cumprimento chulo; o gesto chulo; o humor
chulo; o palavreado chulo; o pensamento chulo; o traje chulo. A pornografia em anedotas; a pornografia em filmes; a pornografia em jornais; a pornografia em poemas; a pornografia em revistas; a pornografia em romances; a pornografia em sites.
Binomiologia: o binômio ociosidade mental–autassédio; o binômio humor cáustico–heterassédio; o binômio chulopensenidade-assedialidade; o binômio maledicência-vampirismo;
o binômio sarcasmo–satisfação malévola; o binômio vulgaridade-acriticismo; o binômio anedota
cosmoética–desdramatização.
Interaciologia: a interação escárnio-ironia; a interação chulismo-besteirol.
Crescendologia: o crescendo piada racista–segregação–marginalização; o crescendo
apelido vexatório–humilhação–estigma.
Trinomiologia: o trinômio pornografia-indecência-desrespeito.
Polinomiologia: o polinômio amoralidade–imoralidade–autocorrupção–heterocorrupção–interprisão grupocármica.
Antagonismologia: o antagonismo vulgaridade / humorismo sadio; o antagonismo maledicência / heterocrítica cosmoética; o antagonismo vadiagem / lazer produtivo; o antagonismo
gracejo / heterocrítica sadia; o antagonismo ironia / irreverência; o antagonismo riso tolo / alegria benévola; o antagonismo alcunha intrafísica / paraidentidade intermissiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a alegria intrafísica de hoje poder tornar-se o lamento
extrafísico de amanhã; o paradoxo de o humor sadio nem sempre provocar risadas; o paradoxo
de escarnecer invejando; o paradoxo de a grossura poder expressar-se em palavras finas; o paradoxo de a afinização com a chulopensenidade independer da erudição e do intelecto.
Politicologia: a asnocracia; a bobocracia; a cacocracia; a ludocracia; a nosocracia;
a subcerebrocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço intelectual.
Filiologia: a assediofilia; a desviofilia; a hedonofilia; a patofilia; a pedofilia; a pornofilia; a trafarofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a evoluciofobia;
a intelectofobia; a proexofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da mediocrização; a coprolalia em certas
manifestações da síndrome de Tourette e da síndrome de Lesch-Nyhan.
Maniologia: a mania de ser engraçado a qualquer custo; a mania de decorar e repetir
anedotas; a mania de evitar o sério; a mania de falar palavrão; a mania de levar tudo na brincadeira; a mania de apelidar; a mania de arremedar; a mania de escarnecer.
Mitologia: o mito de a vulgaridade estar ligada aos estratos sociais mais pobres.
Holotecologia: a cinismoteca; a convivioteca; a consciencioterapeuticoteca; a criticoteca; a patopensenoteca; a recexoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Anticosmoeticologia; a Assediologia; a Comunicologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Incoerenciologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Subcerebrologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin materialista; a isca humana inconsciente; a massa humana impensante;
a personalidade robotizada; a vítima do porão consciencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o apodador; o assanhado; o bobo alegre; o caçoador; o contador de anedotas; o debochado; o engraçadinho; o escarnecedor; o exibicionista; o galhofeiro; o gracejador; o impertinente; o mofador; o néscio; o pateta; o piadista; o ridicularizador;
o sarcasta; o socioso; o trocista; o zombeteiro; o humorista Lírio Mário da Costa, o Costinha
(1923–1995); o poeta português Manuel Maria de Barbosa l’Hedois du Bocage, o Bocage (1765–
–1805); o escritor francês Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade (1740–1814);
o poeta e romancista belga Pierre Félix Louis, cognominado Pierre Louÿs (1870–1925); o advogado e poeta brasileiro Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno (1636–1696).
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a apodadora; a assanhada; a boba alegre; a caçoadora; a contadora de anedotas; a debochada; a engraçadinha; a escarnecedora; a exibicionista;
a galhofeira; a gracejadora; a impertinente; a mofadora; a néscia; a pateta; a piadista; a ridicularizadora; a sarcasta; a sociosa; a trocista; a zombeteira; a mulher-fruta; a humorista Dolores Gonçalves Costa, a Dercy Gonçalves (1907–2008).
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens regressivus; o Homo stultus; o Homo
sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens histrionicus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens
loquax; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens illucidus; o Homo
sapiens immaturus; o Homo sapiens sarcasticus; o Homo sapiens subcerebralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: chulopensenidade ocasional = a fixação esporádica, temporária e inconsequente da autopensenidade no contexto da vulgaridade e da baixeza; chulopensenidade prolongada = a fixação duradoura, continuada e intencional da autopensenidade no contexto da vulgaridade e da baixeza.
Culturologia: a cultura do anedotário; a cultura das banalidades; a cultura do desperdício cognitivo; a cultura do desperdício mnemônico; a cultura das inutilidades; a cultura inútil
do ―boteco-teco‖; a cultura da vulgaridade.
Curiosologia. A Bíblia católica é sacralizada por bilhões de conscins, tendo sido pretensamente escrita sob direta inspiração divina. Eis seleção de 8 episódios, na ordem alfabética dos
temas, extraídos de 3 livros do Antigo Testamento, afinizados com o padrão da chulopensenidade, para pesquisa e reflexão do leitor ou da leitora interessados:
1. Coitus interruptus: os detalhes da recusa de Onã em consumar o ato sexual com a cunhada, Tamar (Gênesis 38, 7–10).
2. Coprofagia: o “senhor” instrui o profeta Ezequiel a assar o pão sobre excrementos
(Ezequiel 4, 9–15).
3. Incesto: as duas filhas de Ló praticam incesto e engravidam do próprio pai, para manter a linhagem familiar (Gênesis 19, 30–38).
4. Mutilação: para tornar-se genro do rei Saul, Davi assassina e mutila os prepúcios de
200 filisteus, embora Saul só lhe houvesse exigido 100 (1Samuel 18, 25–27).
5. Poligamia: Labão entrega as duas filhas, Lia e Raquel, ao pastor Jacó, desejoso apenas de Raquel (Gênesis 29, 16–30).
6. Promiscuidade: as peripécias das irmãs Oolá e Oolibá (Ezequiel 23, 1–21).
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7. Prostituição: a viúva Tamar finge-se de prostituta e engravida do sogro, Judá (Gênesis 38, 11–18).
8. Sodomia: vários homens, à porta da casa de Ló, desejam “conhecer” 2 anjos ali hospedados (Gênesis 19, 1–7).
Parapatologia. A insistência na chulopensenidade pode estar relacionada à Parapatologia Mentalsomática, exigindo da consciência, intra ou extrafísica, perseverante esforço remissório.
Terapeuticologia. Consoante a Consciencioterapeuticologia, a evitação da chulopensenidade, ao modo dos demais padrões morbopensênicos, pode ser conseguida mediante o emprego,
em caráter profilático ou corretivo, das diversas técnicas conscienciológicas, a cada reincidência
iminente ou em curso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a chulopensenidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
02. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
03. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
04. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
05. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
06. Frivolidade moral: Parapatologia; Nosográfico.
07. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Linguagem corruptora: Parapatologia; Nosográfico.
10. Nosopensene: Nosopensenologia; Nosográfico.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Persona bufônica: Perfilologia; Neutro.
13. Raiva: Parapatologia; Nosográfico.
14. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
15. Sarcasmo: Parapatologia; Nosográfico.

A OPÇÃO PELA PENSENIZAÇÃO CHULA É ESCOLHA ANTICOSMOÉTICA E ANTIFRATERNA. A INSISTÊNCIA NESSE
PADRÃO NOSOGRÁFICO EVIDENCIA DESRESPEITO E MAU
EXEMPLO AOS DEMAIS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, opta amiúde pelo chulismo e pela deselegância
na formulação e expressão do próprio pensamento? Qual percentual de ideias úteis, evolutivamente proveitosas e edificantes, você sói veicular no período de 1 dia de interações?
Bibliografia Específica:
1. Bueno, Alexei; Org.; Antologia Pornográfica, de Gregório de Mattos a Glauco Mattoso; 272 p.; 20 caps.;
1 foto; glos. 50 termos; 11 refs.; alf.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Editora Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 19 a 36;
ISBN 85-209-1639-2.
2. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 29, 30, 38, 39 e 44.
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3. Louÿs, Pierre; Manual de Civilidade Destinado às Meninas para Uso nas Escolas (Manuel de Civilité
pour les Petites Filles à l´Usage des Maisons d´Éducation); trad. Plínio Augusto Coelho; 88 p.; 35 caps.; glos. 28 termos;
alf.; 15,5 x 11,5 cm; br.; Editora Imaginário; São Paulo, SP; 1998; página 11.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 628.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 236, 467, 544, 732,
733, 736 e 964.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 810 e 1.330.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 139, 291,
466 e 658.
Webgrafia Específica:
1. Bíblia Sagrada Online; disponível em <http://www.bibliaon.com>; acesso em 05.05.2015.

O. V.

Enciclopédia da Conscienciologia

5621

CIAJUC
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia
(CIAJUC) é o organismo conscienciocêntrico, fundado em 21 de julho de 2002, em Foz do Iguaçu, Paraná, pertencente à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacional (UNICIN),
formado por profissionais do Direito, voluntários ativos da Conscienciologia, para prestar assessoria jurídica e parajurídica às pessoas físicas e instituições integrantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra conselho deriva do idioma Latim, consilium, “lugar no qual se delibera conselho; assembleia deliberativa; resolução tomada; parecer; voto; plano; projeto; moderação; prudência”. Surgiu no Século XIII. O termo internacional vem do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international, “internacional”. Apareceu em 1858. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. A palavra jurídico procede igualmente do idioma Latim, juridicus,
“relativo à administração da justiça; jurídico”. Apareceu também no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Assessoria jurídica da CCCI. 2. Consultoria jurídica conscienciocêntrica pro bono. 3. Colegiado jurídico conscienciocêntrico.
Antonimologia: 1. Escritório de advocacia. 2. Consultoria para pessoas físicas não voluntárias.
Estrangeirismologia: as reuniões via skype aproximando os conselheiros em outros Estados do Brasil; a autodisponibilidade full time.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
contínuo quanto à Paradiplomaciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assessoria parajurídica; o holopensene pessoal
da Fraternologia; a mudança positiva no holopensene da conscin conselheira; o holopensene da
resolutividade; o holopensene da proatividade.
Fatologia: o CIAJUC; a assistência gratuita aos voluntários e instituições da CCCI; a necessidade de dizer “não” ao atendimento das causas de cunho particular dos demandantes; o auxílio sem ganhos secundários; as numerosas e diversificadas solicitações das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a carência de profissionais da área jurídica para voluntariar no Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia; os assessores participantes do Conselho
com pouca atuação; a integração das consciências afins aos objetivos do CIAJUC; a relevância do
parecer do CIAJUC para a comunidade conscienciológica; a priorização do trabalho pontual por
parte do conselheiro ou consultor; as causas pululantes da CCCI; a antecipação da ocorrência do
conflito; a assessoria em contenciosos jurídicos; o emprego do esforço máximo para solucionar as
demandas imperiosas; a folga após o atendimento das causas emergenciais; as obrigações extrapautas dos conselheiros; a ampliação da cosmovisão; a representatividade do Conselho Jurídico
na CCCI.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico qualificado experienciado pelos conselheiros; a tenepes norteando as inspirações para as soluções dos problemas dos demandantes; a lida com os assédios interconscienciais; os desassédios
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interconscienciais a partir do posicionamento jurídico e parajurídico do CIAJUC; os acoplamentos e as lições evolutivas apreendidas no desenrolar do processo assistencial; a mediação paradiplomática; a troca inevitável de energias em cada interação facilitando as reconciliações multisseculares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os jurisconsultos propiciando a tomada de decisão
mais assertiva para o assistido; o sinergismo demandante-conselheiro; o sinergismo assistido–
–consciexes envolvidas na causa–assistente–amparadores.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos da busca de consenso; a necessidade da utilização do código de valores pessoais; o código de paravalores pessoais; os códigos inovadores da advocacia interassistencial;
os códigos da Paradiplomacia.
Tecnologia: a técnica da conciliação; a técnica da agregação dos conselheiros; a técnica do auto e heterodesassédio permeando todas as decisões do Conselho; a técnica do detalhismo
na emissão dos pareceres; a técnica da abirritação ante os fatores-surpresa solicitados ao Conselho; a técnica da compilação, organização e arquivamento dos trabalhos em meios físicos e digitais para compor a holomemória do CIAJUC; a técnica de repassar aos sucessores o histórico do
trabalho.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da
Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível dos Magistrados; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito desassediador da emissão de pareceres à CCCI; o efeito da confiabilidade conquistada pela sustentação do trabalho dentro do Conselho.
Neossinapsologia: as neossinapses da intercompreensão; as neossinapses da Paradiplomacia.
Ciclologia: o ciclo do pouco rendimento antes do entrosamento da equipe de conselheiros; o ciclo dos ajustes de ideias para a tomada de decisão em consenso; o ciclo da motivação
pelos resultados obtidos; o novo ciclo de adaptação quando da mudança de componentes da
equipe.
Enumerologia: a assistência sem apego aos ganhos secundários; a assistência qualificada; a interassistência reconciliadora com antigos compassageiros evolutivos; a assistência motivada do jurisconsulto pelo entendimento dos efeitos benéficos da amparabilidade; a assistência
às conscins relacionadas à causa; a assistência às consciexes interessadas na solução da lide; a interassistência enquanto caminho cosmoético para a megafraternidade.
Binomiologia: o binômio maior organização–menos sobressaltos; o binômio demandas
insolúveis–assédios cronicificados; o binômio Conselho atuante–demandas crescentes; o binômio normas legais intrafísicas–paradigma consciencial; o binômio negociação-paranegociação;
o binômio patológico inflexibilidade-autassédio; o binômio CIAJUC–Associação Internacional de
Paradireitologia (JURISCONS).
Interaciologia: a interação CIAJUC-conscins; a interação CIAJUC–consciexes relacionadas ao Paradireito; a interação CIAJUC-ICs; a interação CIAJUC-ECs; a intermediação da
interação entre ICs; a mediação na interação ICs-voluntários; a interação CIAJUC-Socin por
intermédio das causas judiciais epicentradas através dos advogados ligados ao Conselho.
Crescendologia: o crescendo jurisconsulto recém-chegado–assessor jurídico em IC–
–conselheiro do CIAJUC; o crescendo jurista-parajurista.
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Polinomiologia: o polinômio pró-resolutivo demanda-esclarecimento-mediação-conciliação-pacificação.
Antagonismologia: o antagonismo conselheiro autômato / conselheiro compreensivo;
o antagonismo manifestação exacerbada / autovigilância cosmoética.
Politicologia: a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia; a Paradiplomacia; a democracia pura.
Legislogia: as leis do Cosmos; a Parajurisprudência; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a reconciliofilia; a reciclofilia; a criticofilia; a intencionofilia; a voliciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a debatofobia; a energofobia; a decidofobia; a parapsicofobia; a disciplinofobia; a cosmoeticofobia; a fraternofobia.
Maniologia: a evitação da mania do apriorismo ante os problemas apresentados.
Holotecologia: a conflitoteca; a belicoteca; a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a recexoteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; a Direitologia; a Cosmoeticologia; a Parapoliticologia; a Argumentologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jurisconsulta conselheira; a conscin paradiplomata; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o conselheiro do CIAJUC; o paradireitólogo; o magistrado lúcido;
o parajurisconsulto; o cosmoeticista; o intermissivista lúcido; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o voluntário da Conscienciologia; o exemplarista; o extrapolacionista;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o parapercepciologista; o autorrevezador multidimensional;
o proexólogo; o amparador de função; o tenepessista; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a conselheira do CIAJUC; a paradireitóloga; a magistrada lúcida; a parajurisconsulta; a cosmoeticista; a intermissivista lúcida; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a voluntária da Conscienciologia; a exemplarista; a extrapolacionista; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a parapercepciologista; a autorrevezadora multidimensional; a proexóloga; a amparadora de função; a tenepessista; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: assessoria jurídica do CIAJUC = a atuação com visão meramente intrafísica das lidas legais; assessoria parajurídica do CIAJUC = o desenvolvimento de trabalho com
acompanhamento de amparadores extrafísicos técnicos, prestando assistência multidimensional
e policármica, visando a solução dos conflitos.
Culturologia: a cultura da valorização de qualquer pedido de ajuda ao Conselho.
Elucidação. Para fins de esclarecimento quanto à atuação preponderante do CIAJUC,
enquanto Conselho da UNICIN perante à CCCI, eis 7 itens elucidativos, dispostos em ordem alfabética:
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1. Conciliação paradiplomática. Promove o desassédio das causas jurídicas da comunidade conscienciológica sempre buscando a melhor solução para todos os envolvidos.
2. Definição de regras legais da CCCI. Define regras jurídicas e cosmoéticas relacionadas ao trabalho voluntário dentro da comunidade.
3. Instância suprainstitucional. Presta auxílio jurídico e gratuito, com isenção
Cosmoética, ao voluntariado da CCCI.
4. Mediação de conflitos. Atua na mediação de conflitos entre voluntários e ICs, entre
voluntários e entre ICs.
5. Memória jurídica da CCCI. Reúne e cataloga a memória jurídica da CCCI, a partir de 21.07.2002.
6. Parecerista. Emite pareceres jurídicos para a CCCI.
7. Revisão e abono de Estatutos das ICs e Pré-ICs. Atende a revisão de estatutos
existentes e aprova os neoestatutos.
Condutas. Ao largo do desenvolvimento das tarefas no Conselho, foram estabelecidas
6 regras, com a finalidade de otimizar a consecução harmônica dos trabalhos, dispostas em ordem
alfabética:
1. Acabativa. O lema “demanda recebida é demanda resolvida”, sendo inserido na
agenda de priorizações do Conselho. Aplicação da celeridade no atendimento das causas.
2. Cronologia dos atendimentos. Não existe favorecimento de determinada demanda
em detrimento de outra. Há esforço para solucionar todas na ordem cronológica de chegada ao
Conselho.
3. Equanimidade entre os conselheiros e consultores. Não há destaque de qualquer
participante individualmente.
4. Indiscriminação. Inclusão indiscriminada de todos os voluntários bacharéis em Direito ou advogados atuantes interessados no trabalho. Só não contribui quem não se predispõe.
5. Intercompreensão. Utilização da intercompreensão como base do trabalho parajurídico, sinalizando a trilha para a desperticidade.
6. Jurisprudência. O esmero na busca da criação de jurisprudência cosmoética a partir
da resolução dos casos, evitando o retrabalho para as futuras demandas semelhantes.
Profilaxia. A manutenção dos trabalhos no CIAJUC requer certas profilaxias, a exemplo
das 5, em ordem alfabética, visando o bom desempenho e a harmonia intergrupal:
1. Autossustentação energética. Condição indispensável ao desassédio interconsciencial.
2. Holopensene conciliador. Manutenção do olhar fraterno aos demandantes e colegas
do Conselho.
3. Ortopensenidade. Preocupação permanente com a própria higidez pensênica, contribuindo para a harmonia grupal.
4. Sobrepairamento. Utilização da intercompreensão para a aplicação da técnica do sobrepairamento em relação às situações difíceis, porém solucionáveis.
5. Tenepes. Ferramenta assistencial fundamental e necessária a todo participante do
Conselho.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 CIAJUC, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assessor jurídico paradiplomata: Paradiplomaciologia; Homeostático.
03. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
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04.
05.
meostático.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; HoCosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Instância de avaliação: Conscienciometrologia; Neutro.
Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Mediador: Conflitologia; Homeostático.
Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
UNICIN: Integraciologia; Homeostático.

CONTRIBUIR COM DESASSÉDIO INTERCONSCIENCIAL PARAJURÍDICO DO CIAJUC REPRESENTA DESPOJAMENTO
MEGAFRATERNO, DIGNO DO AMPARO DO ORIENTADOR
EVOLUTIVO, PROMOVENDO A RECONCILIAÇÃO GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, profissional da área jurídica, motiva-se a participar desse trabalho? Tem interesse em lidar com as questões paradiplomáticas na CCCI?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo;1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 539, 540, 555,
587, 670, 810, 1.110, 1.204, 1.282 e 1.371.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.215 a 1.218.
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CIBERCOMPANHIA EXTRAFÍSICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cibercompanhia extrafísica é a consciex parapresente junto à conscin internauta, homem ou mulher, capaz de influenciar as ações digitais da mesma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento do composição cyber é diminutivo da palavra inglesa cybernetics, e esta provém do idioma Grego, kubernatikós, “arte de pilotar; arte de governar”. Surgiu no
Século XX. O termo companhia vem do idioma Latim, compania, formado de cum, “com”, e panis, “pão”, significando “conjunto de pessoas que comem seu pão juntamente”, derivando a acepção para “pessoas que vão juntas”. Surgiu no Século XIII. O prefixo extra procede igualmente do
idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico deriva também do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ciberacompanhante extrafísico. 2. Ciberparceiro extrafísico. 3. Paracolaborador digital. 4. Paracúmplice internético. 5. Cointerneteiro extrafísico.
Neologia. As 3 expressões compostas cibercompanhia extrafísica, cibercompanhia extrafísica doentia e cibercompanhia extrafísica sadia são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Cibercompanhia intrafísica. 2. Colega internauta. 3. Amigo virtual.
Estrangeirismologia: a vida online all time; o mundo acessível em poucos clicks; o notebook; o tablet; o smartphone; o cyberbullying; o facebullying.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às parcerias interdimensionais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a influência dos holopensenes no favorecimento das paraintervenções; a escolha por ceder ou resistir às pressões holopensênicas baratrosféricas; a opção por preterir ou acolher as parapropostas ortopensênicas.
Fatologia: o mundo hiperconectado; a profusão de relacionamentos pela Internet; a escolha por alimentar ou mitigar a teia digital de interassedialidades; a opção por esnobar ou aproveitar o leque de oportunidades digitais de interassistência cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o entrelaçamento
virtual de conscins e consciexes em qualquer hora e local na contemporaneidade; a vigilância às
interferências de consciexes durante o uso da Internet; o contato com as paracompanhias usuais
do internauta; o contato com as paracompanhias das conscins conectadas virtualmente; o contato
com as paracompanhias evocadas pelas interações virtuais com pessoas, ideias e ambientes; a escolha pela conivência ou refratariedade à assedialidade extrafísica; a opção pelo abertismo ou fechadismo à amparabilidade extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico consciex assediadora–conscin sensitiva malintencionada; o sinergismo homeostático consciex amparadora–conscin sensitiva cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da evolução interassistenci-
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al; o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de contra fatos e parafatos não haverem argumentos
nem parargumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a experiência virtual.
Teoriorologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as ações digitais dolosas.
Tecnologia: a técnica da infopesquisa conscienciográfica; a técnica do encapsulamento
energético parassanitário; a técnica da iscagem consciencial lúcida.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático
(Holociclo, Holoteca e Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos colaterais da hiperconectividade cotidiana; os efeitos dos cibercontatos no humor do internauta; os efeitos obnubilantes do desinteresse pela vida afetiva e social do próprio entorno; os efeitos cognitivos das navegações internáuticas dirigidas; os efeitos
hipnóticos das navegações internáuticas desendereçadas; os efeitos esgotantes da ignorância ou
desconsideração às interações energéticas onipresentes; os efeitos revigorantes da coadjuvação
na assistência multidimensional.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses para o uso prolífíco na Internet.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o like comprovatório ou conivente; o share solidário ou estigmatizador;
o emoticon empático ou ofensivo; o post informador ou alienante; o e-mail resolutivo ou incendiário; o comment argumentado ou maledicente; o blog esclarecedor ou aliciador.
Binomiologia: o binômio cérebro dicionarizado–paracérebro receptivo ao amparo.
Interaciologia: a interação telefonia móvel–rede mundial de computadores.
Crescendologia: o crescendo do universo digital no cotidiano.
Trinomiologia: o trinômio egoísmo-inveja-raiva sujeitando o internauta às parainterferências doentias; o trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento evolutivo propiciando
ao internauta as parainterferências sadias.
Polinomiologia: o polinômio imprudência-inconsequência-impulsividade-incivilidade
virtual nos atos digitais desastrosos; o polinômio prudência-ponderação-paciência-retidão virtual
nos atos digitais providenciais.
Antagonismologia: o antagonismo interassistencialidade / interassedialidade.
Paradoxologia: o paradoxo da cibersolidão na Era da Hiperconectividade.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do contágio interconsciencial; a lei da ação e reação;
a lei do retorno patológico.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a tecnofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a nomofobia.
Sindromologia: a síndrome do vampirismo energético; a síndrome de burnout; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da robotização existencial.
Mitologia: o mito do anonimato virtual; o mito da solidão; o mito da impunidade digital; o mito da invulnerabilidade nas ações virtuais.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a infoteca; a pesquisoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Interdimensionologia; a Assediologia; a Amparologia; a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Autassediologia;
a Desassediologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a cibercompanhia extrafísica.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o internauta; o hiperconectado;
o infocomunicólogo; o infopesquisador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a internauta; a hiperconectada;
a infocomunicóloga; a infopesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens experimentatus;
o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens paraphaenomenologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cibercompanhia extrafísica doentia = a incitadora de atuações digitais
assediadoras, com o intuito de acirrar conflitos interconscienciais; cibercompanhia extrafísica sadia = a inspiradora de atuações digitais amparadoras, com o intuito de harmonizar as relações interconscienciais.
Culturologia: a cultura da hiperconectividade; a cultura digital; a cultura da Parapercepciologia Interassistencial Cosmoética.
Parceria. Nas conexões à Internet, assim como em vivências cotidianas, geralmente há
observação e / ou parceria de consciexes.
Qualificação. A qualidade da intenção e do propósito do usuário atrai as paracompanhias afins evocadas, assediadoras ou amparadoras, capazes de exercerem influência no universo
digital.
Patoevocações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 sugestões baratrosféricas,
passíveis de serem recebidas pelo internauta incauto:
01. Acidentes. Insuflar a premência de conectar-se em situações inadequadas, capaz de
desviar a atenção e ocasionar acidentes de percurso.
02. Ataques. Coadjuvar ações digitais agressivas, ofensivas, racistas e difamatórias.
03. Descontroles. Fomentar posicionamentos e desabafos fora de hora e lugar.
04. Falsificações. Inspirar a disseminação de factoides, falsas atribuições de autoria,
adulteração de fotografias, teorias conspiratórias e mentiras deslavadas.
05. Fofocagens. Estimular a participação em corrente de futricas ou infâmias sobre pessoas, grupos ou instituições.
06. Intoxicações. Direcionar a navegação para sites ou interações promotoras de assimilações energéticas doentias.
07. Invejas. Acirrar sentimentos de desgosto ante a suposta vitrine de felicidade de terceiros.
08. Obscuridades. Encorajar comentários impulsivos promotores de interpretações inapropriadas.
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09. Superexposições. Instigar o compartilhamento desmedido de fotos e vídeos constrangedores e estigmatizantes, pessoais ou alheios.
10. Vampirizações. Insuflar comentários inflamadores de ânimos com o intuito de roubar a atenção e as energias do interlocutor.
11. Vícios. Infundir a apologia de vícios e fornecer justificativas para arregimentar mais
adeptos.
12. Violações. Incitar a invasão da privacidade com a gravação escondida de áudio ou
vídeo de pessoas em situações indiscretas e inconvenientes.
Ortoevocações. Por outro lado, a conexão à web pode ser realizada em boas companhias. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 orientações amparadoras passíveis de serem recebidas pelo internauta lúcido:
01. Aprendizagem providencial. Promover o encontro de material elucidativo crucial
para a feitura de algo.
02. Blindagem holopensênica. Arrimar o encapsulamento energético sadio do internauta em pesquisas de temas nosográficos.
03. Comedimento profilático. Alertar quanto à necessidade de ponderar antes de enviar
mensagem para evitar malentendidos e reatividades conflituosas.
04. Convite à desconexão. Inspirar quanto à retirada da atenção da telinha para usufruir
de paisagem ou interação real, bem como para efetivar assistência interdimensional conjunta.
05. Desassim. Auxiliar na dissipação de energias doentias assimiladas nos contatos virtuais.
06. Exercício da tares. Expandir a lucidez do internauta para otimizar os esclarecimentos efetivados na Internet.
07. Fortalecimento da empatia. Influenciar na construção e manutenção de rapport assistencial com pessoas e locais.
08. Higienização energética. Coparticipar de limpeza de energias gravitantes à distância.
09. Parachega ideativa. Fornecer ideias a partir do estudo do material digital.
10. Reencontro de destino. Orquestrar o reestabelecimento de contatos para reconciliações e / ou formação de parcerias evolutivas.
11. Responsabilidade virtual. Apoiar a decisão de não publicar material poluidor da
Internet.
12. Suporte pesquisístico. Inspirar quanto às páginas a serem visitadas ou evitadas.
Hiperacuidade. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 recursos favorecedores da vida digital saudável, seguidos da proposta de autoquestionamento passível de auxiliar na sustentação da hiperacuidade nos momentos de hiperconexão:
1. Autodiscernimento evolutivo: a distinção do momento de interromper ou prosseguir
nas navegações internéticas. Qual o nível de produtividade evolutiva no tempo dispendido até
agora na Internet?
2. Atenção dividida: a capacidade de manter a atenção às interações intrafísicas, virtuais e extrafísicas. Qual a interação prioritária no aqui-agora vivencial?
3. Checagem holossomática: a averiguação das repercussões no próprio holossoma dos
cibercontatos. Sinto-me energizado e bem disposto, ou esgotado, ansioso e irritado?
4. Estado vibracional: o emprego do EV para realizar as desassins necessárias. Percebo-me desperto e atilado, ou sonolento, dispersivo e intoxicado?
5. Leitura energética: a avaliação das energias e do padrão holopensênico das pessoas
e ambientes virtuais. Vale a pena manter, aprofundar ou evitar o cibercontato?
6. Sinalética parapsíquica: a atenção aos sinais energéticos e parapsíquicos pessoais
anunciadores das parapresenças surgidas com as interações virtuais. As cibercompanhias extrafísicas estão assistindo, sendo assistidas ou carecem de encaminhamento adequado?
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cibercompanhia extrafísica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
02. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
04. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
05. Hackerismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Hiperconectividade paradesconectante: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
13. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
14. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
15. Síndrome do vampirismo energético: Energossomatologia; Nosográfico.

A CIBERCOMPANHIA EXTRAFÍSICA TORNOU-SE COMUM
NA ATUALIDADE HIPERCONECTADA E SUPERPOPULOSA.
CABE ÀS CONSCINS LÚCIDAS IDENTIFICÁ-LA E DECIDIR
SOBRE ACATAR OU ANULAR AS PARAINTERFERÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica acompanhantes extrafísicos nos momentos de acesso à Internet? Qual o percentual de parainterferência? Há saldo evolutivo?
Bibliografia Específica:
01. Allegretti, Fernanda; A Era da Solidão Acompanhada: As Inúmeras possibilidades de Conexão Digital
representam uma Conquista para a Sociedade Atual, mas a Ânsia de Estar On-line com Tudo e, principalmente, com
Todos, o Tempo Inteiro, fez Nascer um Personagem, o Cibersolitário; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed.
2.442; Ano 48; N. 36; Seção: Comportamento; 4 estatísticas; 7 fotos; São Paulo, SP; 09.09.15; páginas 80 a 87.
02. Barbosa, Marielle Kellermann; Conexão Psíquica Compartilhada: A Necessidade de Estar conectado ao
Mundo Virtual protege da Solidão e do Desamparo, mas torna a Vida Real Traumática e Excessiva; Artigo; Psique;
Revista; Mensário; Ano VIII; N. 105; 7 fotos; 2 ilus.; São Paulo, SP; Setembro, 2014; capa e páginas 56 a 63.
03. Barifouse, Rafael; Escravos do Celular: Eles tornaram a Vida mais Fácil mas roubam nosso Tempo,
atrapalham o Dia a Dia e causam até Acidentes de Trânsito; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 734; Seção:
Comportamento; 5 estatísticas; 5 fotos; 3 gráfs.; 1 ilus.; 1 teste; São Paulo, SP; 11.06.12; chamada capa e páginas 72 a 79.
04. Borges, Helena; & Montenegro, Raul; Manipulados pela Internet: Pesquisa de Universidades Americanas provou que é Possível Manejar às Emoções das Pessoas no Facebook; Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; Ano
38; N. 2.328; Seção: Comportamento; 2 enus.; 3 estatísticas; 6 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 09.07.14; capa e páginas 66 a 69.
05. Burgos, Pedro; Conecte-se ao que importa: Um Manual para a Vida Digital Saudável; 224 p.; 6 caps.;
7 citações; 1 foto; 1 ilus.; 1 microbiografia; 23 x 15,5 cm; br.; Leya; São Paulo, SP; 2014; páginas 7 a 12, 19 a 55, 69
a 104, 135 a 174 e 200 a 206.
06. Chatfield, Tom; Como Viver na Era Digital (How to Thrive in the Digital Age); revisores Ana Grillo;
Eduardo Carneiro; & Cristiane Pacanowsky; trad. Bruno Fiuza; 12 fotos; 4 ilus.; 17,5 x 13 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 11 a 30.
07. Ferrari, Bruno; & Varella, Gabriela; A Era da Grosseria: Cresce a Intolerância nas Redes Sociais, onde
proliferam os “Idiotas da Aldeia” do Escritor Umberto Eco; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 895; 3 estatísticas; 2 ilus.; São Paulo, SP; 03.08.15; páginas 58 a 62.
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08. Gorczeski, Vinicius; Desabafos, Piadas e Difamações: As Novas Redes prosperam ao Permitir que
qualquer um publique Mensagens Anônimas; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 824; 5 fotos; São Paulo, SP;
17.03.14; páginas 78 e 79.
09. Guimarães, Camila; Barifouse, Rafael; & Lazzeri, Thais; Facebullying: Antes, a Fofoca ficava Restrita
ao Cafezinho, agora o Assédio no Trabalho chegou às Redes Sociais, ao E-mail – e já atinge 40% nas Empresas; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 798; 4 gráfs.; 6 ilus.; 1 tab.; São Paulo, SP; 09.09.13; capa e páginas 76 a 83.
10. Idem; Selvageria, Medo e Ignorância: Fabiane de Jesus foi brutalmente Assassinada por Cidadãos Comuns, Crentes numa Lenda alimentada por Páginas Irresponsáveis na Internet; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 832; 3 fotos; 2 ilus.; São Paulo, SP; 12.04.14; chamada capa e páginas 38 a 42.
11. Krowatschek, Dieter; O Pesadelo do Cyberbullying: Com a Facilidade de Acesso à Tecnologia por parte dos Adolescentes, são cada vez mais Frequentes os Casos de Violência Virtual e, muitas vezes, é Difícil para os Adultos Evitar a Situação; Reportagem; Mente&Cérebro; Revista; Mensário; Ano XVII; N. 210; 3 fotos; 1 ilus.; 5 refs.; São
Paulo, SP; Julho, 2010; chamada capa e páginas 56 a 61.
12. Loes, João; Viciados em Redes Sociais: Novos Estudos mostram que é mais Difícil Resistir à Tentação
de Acessar Sites como Facebook e Twitter do que Dizer não ao Álcool e ao Cigarro; Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; Ano 36; N. 2.217; Seção: Comportamento; 1 enu.; 4 fotos; 1 teste; São Paulo, SP; 09.05.12; páginas 66 a 69.
13. Lopes, Adriana; Parapsiquismo na Era da Hiperconectividade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 19; N. 2; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 7 enus.; 1 microbiografia; 40 refs.; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2015; páginas 97 a 108.
14. Nunes, Ana Carolina; Estratégias para Viciar: cada Vez mais Produtoras de Jogos para Celulares como
o Candy Crush criam Artimanhas para Fazer com que os Jogadores não larguem os Aparelhos e abram a Carteira;
Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; Ano 37; N. 2.301; 1 estatística; 2 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 25.12.13; páginas
70 e 71.
15. Perez, Fabíola; A Era do Exibicionismo Digital: O que leva cada Vez mais Pessoas a Abrir Mão de sua
Privacidade e Divulgar Detalhes da sua Intimidade nas Redes Sociais, numa Exposição sem Limites e Repleta de Riscos; Reportagem; IstoÉ; Semanário; Ano 37; N. 2.300; Seção: Comportamento; 1 estatística; 2 fotomontangens; 6 fotos;
São Paulo, SP; 18.12.13; capa e páginas 61 a 66.
16. Santi, Alexandre de; O Lado Negro do Facebook: Ele faz você de Cobaia em Experimentos sem Avisar,
vigia cada Movimento seu e nos deixa mais Intolerantes e Infelizes; Reportagem; Superinteressante; Revista; Mensário;
Ed. 348; 6 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; Junho, 2015; capa e páginas 28 a 39.
17. Solove, Daniel J.; Fim da Privacidade? Jovens partilham Detalhes da Vida Pessoal em Sites de Relacionamento, numa Nova Relação entre Público e Privado; Artigo; Scientific American Brasil; Revista; Mensário; Ano 6; N. 77;
5 refs.; 1 enu.; 1 estatística; 4 fotos; 1 ilus.; 1 microbiografia; São Paulo, SP; Outubro, 2008; páginas 82 a 87.
18. Veja; Redação; Inferno Virtual: As Celebridades Sempre deram Vexame; a Diferença é que, agora, elas
podem Ser Vistas e Ouvidas de Graça, repetidamente e no Mundo Todo; Ah, sim, os Anônimos também não escapam
de Ser Expostos no YouTube; Revista; Semanário; Ed. 2.100; Ano 42; N. 7; Seção: Cultura; 3 fotos; 18.02.09; página 131.
19. Venticinque, Danilo; A Paranoia na Era Digital: Nas Redes Sociais e em Sites de Notícias, as Seções de
Comentários viraram um Depósito de Teorias da Conspiração; Reportagem; Época; Revista; Semário; N. 829; 1 enu; 10
ilus.; São Paulo, SP; 21.04.14; páginas 60 a 63.
20. Vicária, Luciana; Blogs Indiscretos: Intimidades reveladas em Diários Virtuais começam a Causar
Constrangimentos na Rede; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 263; Seção: Internet; 2 fotos; São Paulo, SP;
02.06.03; página 70.
21. Vilicic, Filipe; A Rede da Inveja: Uma Surpresa revelada por Pesquisas Científicas, para muita Gente,
o Facebook é uma Fonte Permanente de Frustração e Angústia; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.306; Ano
46; N. 5; 1 estatística; 2 fotos; 5 ilus; São Paulo, SP; 30.01.13; páginas 74 a 76.
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CICERONE TARÍSTICO
(VISITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cicerone tarístico é o voluntário da Conscienciologia, homem ou mulher,
desenvolvendo atividade de guia turístico em campus conscienciológico, no setor do receptivo,
com itinerário pré-determinado, apresentando e esclarecendo os visitantes a respeito das estruturas, objetivos, peculiaridades e modo de funcionamento do local, enfatizando informações tarísticas básicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cicerone vem do idioma Italiano, ciceróne, “pessoa que guia visitantes ou turistas”. Surgiu no Século XIX. O termo tarefa deriva do idioma Árabe, tarîha,
“quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor
a aquisição de alguma mercadoria com determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O prefixo
es procede do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. Surgiu no mesmo Século
XVI. A palavra claro provém do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”.
Apareceu no Século XIII. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de
substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Guia tarístico. 2. Cicerone verponológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo ciceron: Cícero; ciceronagem; ciceroneada; ciceroneado; ciceronear; ciceroniana; ciceronianismo; ciceronianista; ciceronianística; ciceronianístico; ciceronianizada; ciceronianizado; ciceronianizante;
ciceronianizar; ciceroniano; cicerônica; cicerônico; ciceronismo; ciceronista; ciceronística; ciceronístico; ciceronizada; ciceronizado; ciceronizar.
Neologia. As 3 expressões compostas cicerone tarístico, cicerone tarístico incidental
e cicerone tarístico regular são neologismos técnicos da Visitologia.
Antonimologia: 1. Guia de turismo. 2. Guia taconista.
Estrangeirismologia: o tour pelo conhecimento no Campus de Pesquisa da Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o speech e o script desenvolvido pelo técnico-científico; a sistematicidade do story board; o visitante do ônibus city
tour; o rapport com o visitante; o setting parapedagógico a céu aberto; as placas de QR – Code;
o link interconectivo; o insight patrocinado pelo amparador extrafísico; o valet de place tarístico;
o verbum sapienti verponológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interlocução tarística.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Crer, não.
Compreender. Informemos, evitando convencer. Informemos, eduquemos, reformemos. Tares:
posicionamento microminoritário.
Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao tema: – Dictum sapiente sat est (Para
bom entendedor, meia palavra basta).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas em ordem alfabética:
1. “Receptivo. Se a pessoa não é boa para fazer o receptivo na Cognópolis, como vai
ser boa para fazer assistência na Baratrosfera, depois da segunda dessoma?”.
2. “Tares. Não fique jamais perturbado com a tares. Faça a tares sem taras. A explicitação da tares é facilitada pela convivência de quem a pratica, porque conhece a reatividade dos
assistidos”.
3. “Taristicologia. No universo da Taristicologia, o ato da exposição das verpons úteis
à Humanidade, dispensa a persuasão”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intercomunicação tarística; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene pessoal interassistencial verponogênico; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal da
Comunicologia; o materpensene pessoal da interlocução; o holopensene pessoal da comunicabilidade ampla; o holopensene propagador; o holopensene esclarecedor; o holopensene verponológico; o pensene libertário; os cognopensenes; a cognopensenidade; as múltiplas conexões pensênicas interassistenciais; a evitação dos contrapensenes.
Fatologia: a receptibilidade acolhedora; a recepção com o sorriso aberto; o confor do
discurso e do roteiro; a empatia para identificar a necessidade do visitante; a empatia técnica;
a empatia paraterapêutica; a fala destemida e esclarecedora; a omissão deficitária de verpons;
a interlocução entusiasmada; o cuidado com a baixa intensidade da voz; a delicadeza nas diversas
situações inusitadas; a evitação de falar demais; a postura fraterna na comunicação tarística evitando o estupro evolutivo; o comedimento para não “alugar o visitante”; os agendamentos por
E-mail; o fluxo de visitantes de determinada localidade ou estado geográfico; a gratidão dos visitantes; a satisfação do trabalho cumprido na despedida; o esclarecimento dos questionamentos intrigantes e curiosos acerca da estrutura física; o deslumbramento do visitante quando se abre
a porta do Holociclo; os relatos de sensação de paz ao adentrar no Tertuliarium e na Praça da Paz
no CEAEC; a atividade de ciceronear o intermissivista recém-chegado; a adaptação do roteiro ao
tempo do visitante; a cronêmica; o respeito à proxêmica na interação; a qualificação do poliglotismo do cicerone visando a ampliação assistencial a possíveis interlocutores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático durante o circuito
percorrido; o discurso inusitado proporcionado pelo amparo de função; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o trabalho com as próprias energias, ampliando a força presencial; a euforin; a formação do campo interassistencial otimizando e favorecendo a tares; a desassim grupal ao entrar no Tertuliarium; o constante autodesassédio do cicerone; a psicosfera ampliada e cheia de energia; o banho energético confirmando o acerto da assistência realizada; o mimo energético recebido pelo visitante no final do circuito; a hipótese do êxito da parceria com
o amparador extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo visitante–cicerone tarístico; o sinergismo comunicação-autexpressão; o sinergismo forma da interlocução–conteúdo da interlocução.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dosando o conteúdo tarístico.
Teoriologia: a teoria dos limites interassistenciais.
Tecnologia: a técnica da atenção dividida; a técnica do esclarecimento tarístico; a técnica da assim-desassim.
Voluntariologia: os voluntários do receptivo do CEAEC; a sincronicidade do voluntariado conscienciológico certo, no lugar certo, na hora certa para ciceronear o grupocarma; o voluntariado tarístico; a cortesia fraterna do voluntariado no receptivo das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito do desenvolvimento das energias laringochacrais na interlocução;
o efeito da gestão competente e fraterna em prol da conscin antagonista; os efeitos imediatos
e mediatos do ato assistencial.
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Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas a partir do estudo do speech; as neossinapses adquiridas através do conhecimento das curiosidades existentes no circuito apresentado
pelo cicerone; as neossinapses advindas do acoplamento com amparador de função, ampliando
a visão sobre determinado assunto a ser abordado ao público; a expansão das neossinapses
a partir da apresentação da Expoconscienciologia, na Holoteca; contando a História da Humanidade e da Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo perguntas-respostas; o ciclo falha-retificação-acerto.
Enumerologia: o agendamento de grupos escolares e universitários; o agendamento de
grupos do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI); o agendamento de grupos institucionais; o agendamento de grupos de escoteiros; o agendamento de grupos místicos, religiosos e espiritualistas; o agendamento de grupos de família; o agendamento de grupos de conscienciólogos.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio emissor-receptor; o binômio conversa a 2–conversa em grupo; o binômio simpatia-energia.
Interaciologia: a interação energética na interlocução consciencial; a atenção às alterações da pensenidade na interação cicerone-visitante.
Crescendologia: o crescendo de informações tarísticas no percurso do circuito do campus conscienciológico; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio interlocução-intercompreensão-interassistência; o trinômio
expressão verbal–expressão facial–expressão corporal.
Polinomiologia: o polinômio postura natural–semblante acolhedor–discurso tarístico–
–gesto receptivo; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / convencimento; o antagonismo
bem-estar / malestar.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia comunicativa; a evoluciocracia; a interassistenciocracia; a voluntariocracia; a taristicocracia; a conviviocracia.
Legislogia: as leis da Paradiplomacia; as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres; as leis da boa
educação; a lei da educação evolutiva permanente indicando a infinitude de aprendizados da
consciência semperaprendente.
Filiologia: a conscienciofilia; a poliglotofilia; a argumentofilia; a comunicofilia; a metodofilia; a reeducaciofilia; a verbofilia; a tenepessofilia; a culturofilia.
Fobiologia: a autossuperação da fobia da autexposição; a verponofobia; a fobia de falar
ao público.
Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança; a anulação da síndrome do fechadismo consciencial; a evitação da síndrome da pressa; o combate à síndrome da verborragia,
dificultadora da interlocução.
Maniologia: a verbomania; a evitação da lalomania pelo ato de pensenizar antes de falar; a mania de falar alto; a evitação da mania de interromper os outros; a mania de querer agradar
a todos.
Mitologia: o mito de a tares sempre ser antipática; a quebra dos mitos existentes no
imaginário dos visitantes quanto à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); o mito da inspiração sem transpiração; o combate ao mito da superioridade étnica.
Holotecologia: a interacioteca; a cognopolioteca; a tertulioteca; a biografoteca; a hemeroteca; a lexicoteca; a encicloteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Visitologia; a Comunicologia; a Interaciologia; a Conscienciocentrologia; a Experimentologia; a Parapedagogiologia; a Conviviologia; a Verbaciologia; a Extrafisicologia; a Turismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin visitante dos campi conscienciológicos; o grupo; o grupo de
whatsApp; o cicerone; a consciex cicerone; a conscin verponológica; a conscin tarística; a consci-
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ência semperaprendente; a conscin comunicadora; a conscin poliglota; a personalidade autorreflexiva; a conscin autopesquisadora; a conscin autocrítica; a conscin refutadora; a conscin dogmática; a consciex assistida; a conscin assistida; a pessoa decidida; a conscin esclarecedora; a conscin
minipeça interassistencial multidimensional; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o cicerone tarístico; o guia; o visitante; o visitante aversivo; o turista
convencional; o turista conscienciológico; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o docente em Conscienciologia; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cicerone tarística; a guia; a visitante; a visitante aversiva; a turista convencional; a turista conscienciológica; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a docente em Conscienciologia; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cursor; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens teaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cicerone tarístico incidental = o voluntário da Conscienciologia apresentando o Campus CEAEC e o paradigma consciencial de modo fortuito, imprevisível, eventual
e / ou episódico no atendimento aos visitantes; cicerone tarístico regular = o voluntário da Conscienciologia apresentando o Campus CEAEC e o paradigma consciencial com teaticidade, após
receber treinamento de qualificação técnico-científica para o atendimento aos visitantes.
Culturologia: a cultura da tarefa do esclarecimento; a evitação da cultura da verborragia; a cultura da comunicabilidade interconsciencial tarística; a cultura do acolhimento; a cultura da empatia pessoal; a Multiculturologia Planetária; a diversidade cultural; a cultura do poliglotismo; a cultura da hospitalidade; a cultura de boas-vindas ao visitante; a cultura das interlocuções tarísticas.
Curiosologia. De acordo com a Etimologia, a célebre eloquência do cônsul, advogado,
político, escritor, orador e filósofo da Roma Antiga Marco Túlio Cícero (106–43 a.e.c.) originou
a comparação desse com os guias turísticos romanos, graças à efusividade dos mesmos, tendo
posteriormente gerado os respectivos termos conexos.
Publicações. Eis, por exemplo, duas revistas com explicação das estruturas do Campus
CEAEC, compondo o corpo de estudos do cicerone tarístico do CEAEC:
1. Revista Conscientia: publicação técnico-científica da Conscienciologia; Edição comemorativa 20 anos do CEAEC.
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2. Revista Holotecologia: revista Megacentro Cultural Holoteca; Especial CEAEC–Duas décadas de Conscienciologia em Foz do Iguaçu.
Tour. Sob a ótica da Turismologia, eis, em ordem lógica, 18 itens componentes do trajeto dos visitantes, no tour “Um passeio pelo conhecimento”, no Campus do CEAEC:
01. Chegada: os votos de boas vindas da equipe de cicerones e preenchimento de cadastro na recepção.
02. Apresentação: o discurso introdutório sobre o bairro Cognópolis e os campi conscienciológicos; o princípio da descrença; o voluntariado; o paradigma consciencial; o modus operandi do Campus CEAEC e as possibilidades pesquisísticas; a autopesquisa.
03. Interlocução: a explicação do trajeto.
04. Visualização: a cosmovisão da estrutura física no mapa e apresentação das estruturas.
05. Tertuliarium: a apresentação do hall de entrada, a estrutura e finalidade, a Enciclopédia da Conscienciologia, o Conscienciograma, a escala evolutiva, o quadro das especialidades,
o quadro das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
06. Aleia dos gênios: a explanação sobre a biografoteca.
07. Jardim das ninfas: a visita ao jardim retrocognitivo, a mitoteca.
08. Village: apresentação da estrutura e objetivo.
09. Laboratórios de autopesquisa: o esclarecimento dos objetivos e do holopensene de
cada laboratório, forma de funcionamento, autexperimentação e pesquisa de campo.
10. Holociclo: a explanação sobre o lema “Os fatos orientam a pesquisa”; o conceito da
Fatologia e Parafatologia; a ampliação pesquisística; a hemeroteca; o cosmograma; a lexicoteca;
a encicloteca; as curiosidades.
11. Holoteca: a explicação quanto ao significado, o acervo, a curiosidade, a Tudologia,
as gescons conscienciológicas.
12. História da Holoteca: o esclarecimento quanto às atividades iniciais; a Exposição
Lastanosa; a Exposição Consciência Hídrica; o kit do pesquisador; a Prova da Imagística; o Prêmio Innovacities.
13. Expoconscienciologia: a apresentação da história da Conscienciologia e da Humanidade composta por vitrines adornadas com pequena parte de 30 coleções da Holoteca. A exposição inicia com a vitrine “Natureza” e segue com “Humanidades”, “Territórios”, “Cognição”, “Parapercepção”, “Conscienciologia”, “CEAEC” e “Pacifismologia”.
14. Megacentro Cultural: a ênfase no projeto de Oscar Niemeyer (1907–2012), com
o objetivo do empreendimento cultural.
15. Gibiteca: a apresentação da maior coleção de gibis da América Latina.
16. Fitolab: a explicação quanto ao chacra terrestre, a cachoeirinha, a fonte energética,
a apresentação dos conceitos sobre bioenergias, a energia da terra, da água, do ar, das plantas
e dos ambientes.
17. Praça da Paz: a explanação sobre 3 ícones universalistas: a Rosa dos ventos, a bandeira da ONU e o Megálito da Paz.
18. Finalização: a entrega da revista Gescons e panfletos institucionais na livraria.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cicerone tarístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento tarístico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
03. Atendimento holotecário: Holotecologia; Neutro.
04. Autorganização comunicativa: Comunicologia; Homeostático.
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CEAEC: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
Oratória pró-evolutiva: Comunicologia; Homeostático.
Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
Propagador verponológico: Comunicologia; Homeostático.
Taquilalia: Taquirritmologia; Neutro.
Turismo conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.
Voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo: Experimentologia; Home-

ostático.

O CICERONE TARÍSTICO NÃO BUSCA PERSUADIR MAS
INFORMAR, NA POSIÇÃO DE INTERLOCUTOR, AS BASES
DO NEOPARADIGMA E O MODUS OPERANDI DO CAMPUS
CONSCIENCIOLÓGICO AOS TURISTAS E VISITANTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já esteve na posição de cicerone tarístico incidental ou regular em campus de pesquisa ou Instituição Conscienciocêntrica (IC)? Considera
acolher e esclarecer os visitantes regularmente?
Bibliografia Específica:
1. Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos; Dicionário Analógico da Lingua Portuguesa (Ideias Afins); int.
Francisco Buarque de Hollanda; pról. Leodegário A. de Azevedo Filho; revisores Eduardo Carneiro Monteiro; Fátima
Amendoeira Maciel; & Michele Mitie Sudoh; XXXVI + 764p.; 27 abrevs.; 89 enus.; glos. 1000 termos; 1 tab.; alf.; 23,5
x 16 x 3 cm; br.; 2a Ed. atual. e rev.; Lexikon; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 226 a 228.
2. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 140 a 144.
3. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; revisores Ivelise Vicenzi; et al.; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 24 E-mails; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografa; 4 tabs.; 21 websites; glos. 168 termos; 63 refs.; 28 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas
117 e118.
4. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas;1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 2 apênds; 183 refs.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 144 a 164.
5. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colabs. Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref.
Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2007; páginas 113 a 117.
6. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref. Hernande Leite; revisores
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 138 exemplos; 1 foto; 1 microbiografia;
55 pensatas; 11 questionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos. 135 termos; glos. 210 termos; 6 filmes;
1 anexo; 2 apênds.; 51 refs.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas
113, 114, 125 a 127 e 140 a 141.
7. 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
1.424, 1.593 e 1.597.
8. 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; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos
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(megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2009; páginas 139, 218 e 326.
Webgrafia Específica:
1. Oliveira, Edinaldo; A Proxêmica na Comunicação Não-verbal; desde 08.06.2012; Instituto Brasileiro de
Linguagem Corporal (IBRALC); 3 imagens; 1 vídeo; disponível em:<https://ibralc.com.br/a-proxemica-na-comunicacaonao-verbal/>; acesso em: 04.08.17.

C. R. B.
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C I CL O AU T O R RE TRO C O G NI TIV O
(RETROCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciclo autorretrocognitivo é o período caracterizado pela ocorrência de fenômenos holomnemônicos em série, sem ordem lógica ou duração necessariamente determinadas,
formando visão panorâmica de contexto específico do passado pessoal da conscin, a partir da autopesquisa seriexológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O elemento de composição retro procede também do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognitivo deriva igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O termo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Ciclo autorretromnemônico. 2. Périplo retrofenomenológico pessoal. 3. Período autorretrocognitivo.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo autorretrocognitivo, ciclo autorretrocognitivo ressomatológico e ciclo autorretrocognitivo intermissiológico são neologismos técnicos da
Retrocogniciologia.
Antonimologia: 1. Ciclo heterorretrocognitivo. 2. Sequência precognitiva pessoal.
3. Parafenomenologia pontual.
Estrangeirismologia: o timeline multiexistencial; a glasnost holobiográfica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições vivenciadas em série.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal da Holomaturologia Holobiográfica; os autopensenes; a autopensenidade; os autorretropensenes; a autorretropensenidade; os criptopensenes;
a criptopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; a contaminação holopensênica; a assinatura autopensênica
holomemoriológica; a fôrma holopensênica pessoal detalhada a conta-gotas.
Fatologia: o tempo da cotidianidade pautando o acesso ao tempo pretérito das retrovidas; a recéxis ocasionada pelo resgate da automemória; a elucidação do prioritário; a depuração
da autenticidade consciencial; a dissecação do temperamento; a biblioteca pessoal; as biografias;
a construção do conhecimento histórico; o tempo de maturação das vivências possibilitando neoexperiências; a ausculta semiológica das retrossenhas pessoais no cotidiano; a ampliação do autoconhecimento; as viagens retrocognitivas; a expansão gradativa do repertório emocional multiexistencial; a disciplina autopesquisológica; a vigília física anterior das projeções retrocognitivas;
a vigília física posterior; os registros parapercepciológicos; a solução dos traumas; a explicitação
tácita da interdependência evolutiva; o descortínio das fraquezas somáticas auto-herdadas;
a assunção da holomemória pessoal na condição de repertório cognitivo; a expansão do escopo
pessoal holobiográfico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções conscientes retrocognitivas; as clarividências viajoras; o parapsiquismo impressivo; o animismo retrocogniciológico; a Parapercepciologia aplicada; os flashes retrocognitivos; a linha temporal holobiográfica pouco a pouco sendo explicitada; o inventário das relações multividas; a cápsula do
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tempo retrobiográfica; o autorrevezamento multiexistencial; os aspectos pontuais das retrocognições catalisando a pesquisa; os detalhes parapercepciológicos de conteúdo holobiográfico; a concatenação dos parafatos; a construção gradual do autodiscernimento multiexistencial; a saturação
mental da diversidade mesológica multiexistencial alavancando a consciencialidade universalista;
o amparo extrafísico de função enquanto norteador da Parafenomenologia assistencial; os pixels
seriexológicos compondo a tela histórica pessoal; as dinâmicas parapsíquicas e o compartilhamento da Parelencologia grupocármica; a paragenética mapeada pouco a pouco; a Tematologia
Tenepessológica fornecendo contato franco com o ambiente da retrovida; as paravisitas na tenepes catalisando o processo mnemônico; a visita ao local extrafísico de retrovida; a intensificação
dos contatos multiexistenciais; o desvelamento paradidático das cláusulas pétreas da proéxis; os
indícios retrobiográficos virando certezas íntimas; os dividendos das autorretrocognições sadias;
a responsabilidade grupocármica gradualmente reforçada pelos fenômenos autorretrobiográficos;
a resolução de parte do puzzle seriexológico; a paracirurgia de destino; o padrão homeostático de
referência multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo seriexológico Parapercepciologia-Holomnemossomatologia-Autopesquisologia; o sinergismo animismo-parapsiquismo; o sinergismo dos focos de pesquisa pessoais; a expansão do sinergismo holobiográfico.
Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade holobiográfica; o princípio da
aplicabilidade holomnemônica; o princípio da descrença (PD) aplicado às autocertezas.
Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir do autoconhecimento multiexistencial.
Teoriologia: a teoria da ação e reação holocármica; a teoria da evolução pessoal; a teoria dos ciclos evolutivos.
Tecnologia: a técnica autexperimentográfica; a técnica da inversão existencial catalisando as autorretrocognições precoces; a técnica da tenepes potencializando a assistência grupocármica.
Voluntariologia: o trabalho voluntário na Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI) propiciando reencontros seriexológicos.
Laboratoriologia: as pesquisas holomnemossomáticas desenvolvidas no autolabcon;
o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito das retrocognições nas escolhas presentes; o efeito cosmovisiológico da Seriexologia; o efeito dos gargalos evolutivos superados; o efeito da prática paradireitológica predispondo o desapego nas reconciliações grupocármicas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses parapsíquicas; a geração de neossinapses
autoconsciencioterápicas.
Ciclologia: o ciclo autorretrocognitivo; os ciclos cognitivos pessoais; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autorretrocognitivo iniciando o ciclo de reparos na vida presente.
Enumerologia: o ciclo dos parafenômenos; o ciclo das autossuperações; o ciclo dos reencontros; o ciclo dos resgates; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo das respostas; o ciclo evolutivo. A visão em perspectiva; a visão prospectiva; a visão de conjunto; a visão consciencial; a visão conciliatória; a visão autocompreensiva; a visão autoimperdoadora. O período de autoinvestigação seriexológica; o período de autodiagnóstico seriexológico; o período do autenfrentamento seriexológico; o período da autossuperação seriexológica; o período da autocoerência seriexológica; o período da autodeterminação seriexológica; o período da autossustentação
seriexológica.
Binomiologia: o binômio indício-confirmação; o binômio fenômeno–tempo de maturação; o binômio retrocognição-reciclogenia; o binômio ciclo autorretrocognitivo–ciclo reconciliatório.
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Interaciologia: a interação entre as escolhas evolutivas do passado e as escolhas evolutivas do presente; a interação entre a Parafenomenologia retrocognitiva e os afazeres cotidianos;
a interação autopesquisa seriexológica–desperticidade.
Crescendologia: o crescendo parafenomenológico; o crescendo da autorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio seriéxis-proéxis-compléxis; o trinômio retrocognição-autopesquisa-retribuição; o trinômio retrocognição-sincronicidade-confirmação.
Antagonismologia: o antagonismo ressoma / dessoma.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a conscin olhar para o futuro, maior poder
ser o acesso ao próprio passado; o paradoxo de o contato com a holomemória pessoal impulsionar a interassistência.
Politicologia: a seriexocracia; a gradação parapolítica na consecução dos reencontros;
a paradiplomacia da conscin, cosmoética, egressa ao ambiente da retrovida.
Legislogia: a lei da ressoma.
Filiologia: a seriexofilia.
Fobiologia: o descortínio progressivo das origens fóbicas.
Holotecologia: a cronoteca; a biografoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Parapercepciologia; a Holorressomatologia; a Holomemoriologia; a Holomaturologia; a Para-Históriologia; a Parageografia; a Pararquitetura; a Parageopoliticologia; a Antropologia; a Parassemiótica; a Parassemiologia; a Museologia;
a Arquivologia; a Parapsicotecologia; a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; o ser desperto.
Masculinologia: o líder assistencial; o amparador extrafísico; o seriexólogo; o autopesquisador; o parapsíquico; a acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o professor de Conscienciologia; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a líder assistencial; a amparadora extrafísica; a seriexóloga; a autopesquisadora; a parapsíquica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a professora de Conscienciologia; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens conscientiologus;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens holomaturologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: ciclo autorretrocognitivo ressomatológico = a sequência de fenômenos
retrocognitivos suscitando retrovida específica da conscin; ciclo autorretrocognitivo intermissiológico = a sequência de fenômenos retrocognitivos suscitando momento específico de determinado período intermissivo da conscin.
Culturologia: a cultura holobiográfica.
Caracterologia. Sob a ótica da Ciclologia, eis, em ordem crescente, 4 etapas características do ciclo autorretrocognitivo ideal ou completo:
1. Inicial: a ocorrência dos fenômenos iniciais de conteúdo holomnemônico, possibilitando o encontro da primeira retrossenha seriexológica.
2. Intermediário: a sequência de fenômenos desencadeada pela autopesquisa, trazendo
noções básicas do passado e possibilitando o aprofundamento autopesquisístico.
3. Avançado: o contato franco da conscin com as consciências do passado, possibilitando o início do ciclo de reparos holocármicos ou a retomada da tarefa assistencial.
4. Otimizado: a atividade parapsíquica desencadeando incursões autoprogramadas ao
passado holobiográfico em busca de respostas pontuais.
Filtros. Atinente à Retrocogniciologia, eis, em ordem alfabética, 12 possíveis categorias
para a classificação e análise dos ciclos autorretrocognitivos, ao modo de filtros à pesquisa:
01. Abrangência. O escopo holomnemônico alcançado.
02. Amparabilidade. O envolvimento de amparadores.
03. Contexto. A realidade da conscin, considerando-se a História pregressa na vida
atual, em relação ao planejamento pessoal e à proéxis.
04. Cronêmica. O tempo de duração do ciclo, em dias, meses ou anos, do primeiro fenômeno até o momento de concretização do objetivo retrocogniciológico.
05. Dividendos. Os resultados da sequência de parafenômenos na autopesquisa e o nível
das retribuições.
06. Envolvimento. O número de consciências envolvidas no contexto rememorado.
07. Natureza. A predominância do animismo ou do parapsiquismo na consecução dos
fenômenos.
08. Objetivos. A intenção evolutiva movendo o resgate holobiográfico como, por exemplo, a quitação de dívida grupocármica arraigada, ou a retomada da linha assistencial.
09. Paracontexto. A conjuntura evolutiva dos grupos afins à retrovida e a necessidade
multidimensional por trás do ciclo iniciado.
10. Paradidática. Os meios paradidáticos aplicados pela equipex para acessar a conscin, possibilitando a vivência retrocognitiva sem estupros evolutivos.
11. Paratecnologia. O mecanismo paratecnológico utilizado para os fenômenos retrocognitivos.
12. Reciclagens. A quantidade e a profundidade das reciclagens conscienciais geradas.
Profissionalismo. A autopesquisa seriexológica exige pesquisa, disciplina e tecnicidade.
Aproveitamento. O aproveitamento máximo do ciclo autorretrocognitivo consiste no
labor amiúde da autexperimentografia.
Registro. Do registro nasce o discernimento parapercepciológico capaz de identificar
e analisar o ciclo autorretrocognitivo.
Autexperimentografia. Consoante a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética,
7 procedimentos técnicos para a qualificação do registro dos experimentos autorretrocognitivos:
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1. Análise. Analisar o experimento com sobrepairamento, elencando os aspectos pontuais a serem estudados, concernentes à História, Geografia, Psicologia e Mesologia do ambiente
e das personalidades observadas.
2. Aplicação. Procurar as formas possíveis de aplicação das informações obtidas priorizando a assistência com o conhecimento obtido.
3. Compilação. Compilar os fenômenos correlatos em documento único, buscando explicitar o leitmotiv, ou a linha mestra das retrocognições.
4. Correlação. Observar e registrar quaisquer fenômenos correlatos ao tema.
5. Crítica. Fazer a crítica do experimento tentando encontrar o maior número de hipóteses possíveis para explicar cada vivência.
6. Relato. Manter a originalidade no relato da vivência, resignando-se ao registro estrito
do ocorrido, sem interpretações ou críticas precipitadas.
7. Retrossenha. Identificar a retrossenha desencadeadora do fenômeno.
Cronêmica. O tempo é amigo da pesquisa, figurando enquanto principal característica
do ciclo autorretrocognitivo.
Proéxis. Em determinado momento, as respostas se consolidam formando a visão panorâmica de parte do contexto multiexistencial, fundamentais à atual proéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciclo autorretrocognitivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação holomnemônica: Holomnemonicologia; Homeostático.
02. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
05. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
06. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
07. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
08. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
09. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
10. Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
11. Leitmotiv holobiográfico: Seriexologia; Neutro.
12. Paracaptação retrocognitiva: Para-historiografia; Neutro.
13. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
14. Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.
15. Taxologia das retrocognições: Retrocogniciologia; Neutro.

O AUTOCONHECIMENTO MULTIEXISTENCIAL, A PARTIR
DOS CICLOS AUTORRETROCOGNITIVOS, PROPORCIONA
SENSO DE RESPONSABILIDADE INTRANSFERÍVEL, ELICIANDO A CRESCENTE AUTODETERMINAÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum ciclo autorretrocognitivo?
Quais resultados evolutivos vem obtendo a partir do autoconhecimento seriexológico?
Bibliografia Específica:
1. Sivelli, Fernando; & Corrêa, Marineide; Autoexperimentografia Projeciológica: Proposição Metodológica para Registro e Análise da Experiência fora do Corpo; pref. Frederico Ganem; revisores Equipe de Revisores da
Editares; 152 p.; 8 caps.; 1 cronologia; 25 E-mails; 99 enus.; 1 fluxograma; 2 fotos; 4 ilus.; 2 minicurrículos; 1 planilha;
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48 siglas e abrevs.; 6 tabs.; 34 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; 21 websites; glos. 282 termos; 3 infográficos; 24 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 61 a 65.

A. P. G.
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AU T O VE R BET O G R ÁFI C O
(LEXICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O ciclo autoverbetográfico é o encadeamento intelectual cotidiano continuado envolvendo a concepção, a escrita, a revisão, a defesa e a publicação constante de neoverbetes pessoais para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim,
cyclus, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro
elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se
a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV.
A palavra verbete apareceu em 1881. O segundo elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Ciclo verbetográfico pessoal. 2. Ciclo pessoal de escrita verbetográfica. 3. Autorganização pró-verbetográfica. 4. Rotina intelectual verbetogênica. 5. Autodisciplina grafopensênica. 6. Autencadeamento mentalsomático diário.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo autoverbetográfico, ciclo autoverbetográfico
funcional e ciclo autoverbetográfico disfuncional são neologismos técnicos da Lexicologia.
Antonimologia: 1. Ciclo evolutivo pessoal. 2. Ciclo evolutivo mentalsomático. 3. Ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 4. Cipriene. 5. Ciclo circadiano.
Estrangeirismologia: a participação online dos teletertulianos; a manutenção da escrita
verbetográfica no matter what; a preparação do escritório pessoal visando a constituição do Parafisiopodium; o compartilhamento das autoverpons on time; as repercussões in loco das ideias verbetológicas; a primener enquanto post scriptum verbetológico; a redução do gap teático intelectual; o speaker’s corner cosmoético; o template verbetográfico; o sobrepairamento ao Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodesassediologia Mentalsomática Teática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Verbete: entrada cosmovisiológica.
Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relacionado ao tema: – Scripta manent.
Unidade. A unidade de medida do ciclo autoverbetográfico é o verbete defendido no
Tertuliarium e publicado na Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade neoverponológica; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os orismopensenes;
a orismopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; o holopensene da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o binômio tenepes-verbetografia predispondo o acesso, mais profundo e constante, ao holopensene da paraprocedência pessoal; o holopensene da Megacogniciologia Conscienciológica.
Fatologia: o encadeamento da autoprodutividade verbetológica; a priorização constante
da escrita de neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; o ato consciente de verbetar;
a autadequação cotidiana objetivando a manutenção da Autogesconologia Verbetológica; o enriquecimento verbetológico a partir das autexperiências diárias; a listagem pessoal de temas verbetáveis; as ideias imperdíveis passando à frente das demais; a manutenção cotidiana das ativida-
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des mentaissomáticas prioritárias; a superação do gargalo intelectual; o antiperfeccionismo intelectual; a escrita de verbetes abrindo caminho para a escrita do livro pessoal; o verbete autoprescritivo; o estofo intelectual; o fôlego pesquisístico; a acabativa grafológica; o completismo verbetográfico; a ribalta neoverponológica; a evolução intelectual pessoal; a assunção definitiva da
Cronoverponologia; o domínio das 70 seções da Enciclopédia da Conscienciologia; a qualidade
verbetológica ideal; a priorização da Conformaticologia Tarística; o valor das enumerações textuais ampliando a autocosmovisão evolutiva; o alcance ignorado das ideias veiculadas a partir do
Tertuliarium; o Programa Verbetografia Conscienciológica; a pré-IC da Verbetografia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante
e após a escrita verbetológica; as oportunidades adredemente criadas para experimentação de
neossinais parapsíquicos (Autossinaleticologia); as achegas matemáticas multidimensionais providenciais; a tenepes enquanto fonte inspiradora de neoverpons; a saturação intelectual neoideativa visando a soltura mentalsomática; os treinamentos semanais para a vivência futura do irrompimento paracerebral; os extrapolacionismos parapsíquicos mentaissomáticos; a autodesassedialidade intelectual ascendente; o panorama autoverbetográfico possibilitando a cosmovisão intelectual pessoal; o elastecer neoideativo predispondo à vivência da Extrapolacionismologia;
a possibilidade do exercício constante do parapsiquismo intelectual; a autopolarização mentalsomática consciente; o aprendizado constante da inteligência evolutiva (IE) a partir do colóquio paratécnico; a exposição das autafinidades cognitivas; as variegadas repercussões holossomáticas
desencadeadas pelas evocações dos diferentes temas pesquisados (Holopensenologia); as sincronicidades parapsíquicas tertulianas; as afinidades grupocármicas seriexológicas transudadas pelos
assuntos tertuliários e pelos perfis dos verbetógrafos; o reencontro multissecular viabilizado pelas
tertúlias; a defesa verbetológica exitosa chancelada com a autoprimener marcante; as paralições
intermissivas desencadeando autoneoverpons intrafísicas; a omnicorrelação cognitiva através das
seções enciclopédicas; a participação das consciexes (paratertulianos) inspirando perguntas e respostas no Tertuliarium; as paravisitas tertuliárias; a importância holossomática e evolutiva das
provas anuais de Conscienciologia; o autenfretamento neoverpônico ascendente; a priorização
diuturna da Taristicologia Parapsíquica; a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da Conscienciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ideia-neologismo; o sinergismo desenvoltura intelectual–perfomance escrita–desempenho comunicativo; o sinergismo labcon pessoal (Autoverbetologia)–labcon grupal (Tertuliologia); o sinergismo abordagem pesquisística–abordagem consciencial; o sinergismo Estilisticologia Grafológica Pessoal–Estilisticologia Grafológica Enciclopédica; o sinergismo autexperimentação-autexposição-auteuforização; o sinergismo Enciclopédia da
Conscienciologia–Dicionário de Argumentos da Conscienciologia.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado à autoprodutividade mentalsomática.
Codigologia: os códigos linguísticos da Conscienciologia (Neoorismologia).
Teoriologia: a teoria da Enumerologia; a teoria da sobreposição mentalsomática.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica da consulta a 50 dicionários (Holociclologia); a técnica de 50 vezes mais (Exaustivologia); o entrosamento teático das técnicas do detalhismo, da circularidade e da exaustividade na cotidianidade diuturna; a técnica do turno intelectual; a técnica do fichamento bibliográfico; a técnica da qualificação dos verbetes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório
conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia.
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Efeitologia: o efeito maxiproexológico oriundo da defesa verbetográfica; os efeitos evolutivos da Verbetografia Grupal.
Neossinapsologia: o ciclo autoverbetográfico desencadeando o reacesso neossináptico.
Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o cipriene desencadeado pelo ciclo autoverbetográfico; o ciclo paradoxal Verponologia-Retrocogniciologia-Neocogniciologia; o ciclo análise-síntese-meganálise-cosmossíntese; o ciclo contínuo assistente-assistido; o ciclo alternante verbetógrafo professor–tertuliano aluno; a aplicação técnica do ciclo enumerativo; a ampliação da
lucidez quanto ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
Enumerologia: a neoideia verbetográfica; o manuscrito verbetográfico; a digitação verbetográfica; a revisão verbetográfica; a defesa verbetográfica; a publicação verbetográfica; o autorrevezamento verbetográfico. A autoconfiança mentalsomatológica; a autoconfiança neurolexicológica; a autoconfiança mnemossomatológica; a autoconfiança neoverponológica; a autoconfiança tridotaciológica; a autoconfiança maxicogniciológica; a autoconfiança parapolimatológica.
Binomiologia: o binômio escrita pessoal–debate grupal.
Interaciologia: a interação revisão pessoal–achega multidimensional; a interação Autorganizaciologia-Gesconologia-Complexiologia; a interação insistência-experiência-sapiência;
a interação cérebro do verbetógrafo–paracérebro do amparador extrafísico.
Crescendologia: o crescendo autorganização intelectual–autoprodutividade intelectual–autoconfiança intelectual; o crescendo revisão verbetográfica pessoal–revisão verbetográfica
grupal; o crescendo Lexicologia-Coloquiologia-Esclarecimentologia; o crescimento linguagem
científica–linguagem paracientífica; o crescendo paradever intermissivo–liderança maxiproexológica; o crescendo autorrevezamento-gruporrevezamento; o crescendo verponológico.
Trinomiologia: o trinômio tenepes-gescon-verpon; o trinômio manuscrito-digitação-publicação; o trinômio verbete-revisão-argumentação; o trinômio palavra-vocábulo-termo; o trinômio retrovida-maxiproéxis-neocompléxis; o trinômio caneta-papel-microfone; o trinômio Bibliotecologia-Lexicotecologia-Enciclotecologia; o trinômio teática-verbação-confor.
Polinomiologia: o polinômio ideia-conceito-termo-significado.
Antagonismologia: o antagonismo ideias tortas / ideias retilíneas; o antagonismo verbetes lexicológicos / verbetes enciclopédicos; o antagonismo temas exigindo vazão / temas exigindo maturação; o antagonismo assuntos dispépticos / assuntos palatáveis; o antagonismo coragem intelectual / covardia psicossômica; o antagonismo perguntas / respostas; o antagonismo
inibição intelectual / extroversão parapolimática; o antagonismo defesa verbetológica in loco
/ defesa verbetológica online; o antagonismo verbete suficiente / verbete ideal.
Paradoxologia: o paradoxo de o neotermo técnico facilitar a intercomunicação; o paradoxo metafórico da conscin sentada em 1 baú de moedas de ouro, pedindo esmola; o paradoxo
da especialidade cosmovisiológica; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia (Conformaticologia).
Legislogia: as leis da Neologisticologia.
Filiologia: a verponofilia; a conscienciofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gesconofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o combate à neofobia intelectual.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome de Amiel; a vacina perante a síndrome
da inércia grafopensênica.
Maniologia: a escribomania.
Holotecologia: a comunicoteca; a poligloticoteca; a convivioteca; a linguisticoteca; a intermissioteca; a neologisticoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Lexicologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia;
a Autogesconologia; a Autodisciplinologia; a Mentalsomatologia; a Polineurolexicologia; a Tridotaciologia; a Autorrevezamentologia; a Gruporrevezamentologia; a Enciclopediometrologia;
a Interassistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin lexicógrafa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Conscienciologia; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o neoverbetógrafo.
Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna de Conscienciologia; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa; a tertuliana;
a teletertuliana; a verbetógrafa; a neoverbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ciclo autoverbetográfico funcional = a manutenção rotineira, habitual
e constante da escrita, defesa e publicação de neoverbetes conscienciológicos; ciclo autoverbetográfico disfuncional = a procrastinação, demora e omissão na escrita, defesa e publicação de
neoverbetes conscienciológicos.
Culturologia: a cultura da Parapolimatologia.
Ciclo. No tocante à Rotinologia, ao adotar o ciclo autoverbetográfico, o escritor, homem
ou mulher, acaba por incorporar, no cotidiano, pelo menos 4 hábitos mentaissomáticos sobrepostos, elencados a seguir na ordem funcional, tendo como pano de fundo a administração intelectual
de 4 verbetes pessoais em diferentes momentos do processamento enciclopédico (polinômio verbete A em elaboração–verbete B em revisão–verbete C em votação–verbete D em incubação):
1. Escrita: o início do ciclo autoverbetográfico a partir da escrita propriamente dita do
verbete titular A, enquanto aguarda a chegada do verbete B (previamente encaminhado) revisado
pela equipe de revisão da Enciclopédia; a Autorredaciologia.
2. Revisão: a chegada do verbete B (anterior) para realização das correções e inserções
sugeridas pela equipe de revisão, enquanto escreve o verbete titular A; a importância da celeridade (proatividade intelectual) perante as correções e sugestões (achegas) a fim de dar continuidade
ao ciclo autoverbetográfico; a Autorganizaciologia.
3. Defesa: a preparação pessoal para a tertúlia do verbete C já revisado, finalizado e eleito para a tertúlia do dia seguinte, enquanto escreve o verbete titular A; os ganchos didáticos selecionados (Anciropensenologia); as explicações esclarecedoras; a Autotridotaciologia.
4. Neoverbete: a escrita à parte das invevitáveis neoideias para o próximo verbete (D), enquanto ainda escreve o verbete titular A; os temas para vários verbetes-filhotes derivados do titular; a saturação pesquisística predispondo à vivência do posfácio dos originais; a composição da
listagem pessoal de temas verbetáveis; o registro das ideias pertinentes para o neoverbete D concomitantemente à finalização e envio do verbete titular A, a fim de evitar gaps dispersivos, completando o ciclo autoverbetográfico; a Auto-Heuristicologia.
Autavaliação. Observando a Verbetografologia, eis listadas na ordem alfabética 18 variáveis técnicas passíveis de ajudar os interessados a ampliar a qualificação pessoal na aplicação
teática do trinômio concepção-escrita-defesa de neoverbetes:
01. Analogias: a qualidade das metáforas técnicas.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Argumentologia: a qualidade da neurolexicalidade didática.
Autoteaticidade: a qualidade da autexemplificação verbaciológica.
Bibliografia: a qualidade do embasamento informativo.
Comunicabilidade: a qualidade da desenvoltura laringochacral.
Densidade: a qualidade dos indicadores informacionais.
Detalhismo: a qualidade dos máximos tarísticos.
Estrangeirismos: a qualidade das expressões poliglóticas.
Ganchos: a qualidade dos anciropensenes técnicos.
Neoverponidade: a qualidade da heuristicalidade funcional.
Objetos: a qualidade das inclusões oportunas.
Oximoros: a qualidade das expressões paradoxais.
Páginas: a qualidade da extensão textual.
Revisões: a qualidade das correções inevitáveis.
Sesquipedais: a qualidade das palavras centopeias.
Taxologia: a qualidade das enumerações cosmovisiológicas.
Trocadilhos: a qualidade dos triquestroques oportunos.
Verbete: a qualidade do conjunto verbetográfico.

Leiturologia. Atinente à Redaciologia, vale lembrar: toda e qualquer forma de escrita
técnica deve ser resultante do processo vivencial da consciência, incluindo aí, prioritariamente,
a experiência pessoal variada com os livros. Por isso, a qualidade da escrita depender a priori do
grau de leitura ampla, diversificada e multilíngue (omnileitura).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciclo autoverbetográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Binômio autocognição-responsabilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
05. Gescon: Proexologia; Homeostático.
06. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Prova geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
11. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
12. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
13. Verbete: Comunicologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A MANUTENÇÃO ROTINEIRA DO CICLO AUTOVERBETOGRÁFICO PROMOVE DESASSÉDIO MENTALSOMÁTICO CAPAZ DE ABRIR NEOCAMINHOS SINÁPTICOS FUNDAMENTAIS PARA A ESCRITA FUTURA DA AUTOMEGAGESCON.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito continuado de escrever neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia? Como mantém a autorganização intelectual diária considerando o polinômio verbetológico escrita-revisão-defesa-neorredação?
P. F.
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DESCONSTRUÇÃO–RECONSTRUÇÃO
(EVOLUCIOLOGIA)

CONSCIENCIAL

I. Conformática
Definologia. O ciclo desconstrução–reconstrução consciencial é o encadeamento técnico e contínuo da capacidade de aproveitar cotidianamente as oportunidades e acervos evolutivos,
pela conscin autolúcida, homem ou mulher, para desconstruir ideias ultrapassadas e imaturidades,
e reconstruir com discernimento o ideário pessoal a caminho da desperticidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento;
supressão”. O vocábulo construção procede também do idioma Latim, constructio, “ato, modo,
efeito ou arte de construir”. Apareceu no Século XVI. O prefixo re deriva igualmente do idioma
Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; reforço; intensificação”. A palavra consciência
vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ciclo desfazimento–recriação de neoideações. 2. Ciclo demolição–
–reconstrução de neopensenes. 3. Ciclo desativação–refazimento de neossinapses.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo desconstrução–reconstrução consciencial,
miniciclo desconstrução–reconstrução consciencial e maxiciclo desconstrução–reconstrução
consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Manutenção de paradigmas arcaicos. 2. Continuísmo da fôrma holopensênica retrógrada. 3. Manutenção de automimeses desnecessárias.
Estrangeirismologia: o update pelo reaprender; o upgrade da renovação consciencial;
a sequência deconstruct and reconstruct.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal renovador; os autopensenes recicladores; a reeducação holopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a eliminação de bagulhos pensênicos; a harmonia entre holopensenes; o refazimento homeostático da fôrma holopensênica.
Fatologia: a desconstrução de paradigmas ultrapassados; o ato de desfazer e refazer valores evolutivos; a desconstrução enquanto forma de análise para posterior reciclagem de ideias
antifraternas; a reconstrução intraconsciencial; a busca incessante de conhecimentos conscienciológicos na reconstrução de ideias pessoais; a teática da convivialidade; o megafoco em erradicar
preconceitos e imaturidades em geral; as retratações e reconciliações nas renovações propostas;
a lexicografia gerando esclarecimento intelectual; a construção, desconstrução e reconstrução da
escrita; o fortalecimento do poder pessoal; a investigação mentalsomática inteligente; a melhoria
do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as neoideias desencadeando fraternismo e pacifismo;
a reorganização da identidade; a reaprendizagem do comprometimento consigo mesmo; o restabelecimento de metas proexológicas; a liderança pré-intermissivista enquanto elemento facilitador
interassistencial; a imersão no estudo e leitura; a recin e recéxis indicadoras de viragem de vida;
a reestruturação do humor equilibrado; a opção pelo autodesassédio; a Parapedagogia enquanto
processo contínuo de reconstrução evolutiva; a vivência regular da automegaeuforização favore-
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cendo a reciclagem dos trafares; a bússola consciencial direcionando ações cosmoéticas indicadoras do nível da megafraternidade; a conquista da desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reeducação holossomática; a reeducação estimulada por informações multidimensionais; as extrapolações parapsíquicas; o desenvolvimento da paraperceptibilidade; o autodiscernimento da inteligência evolutiva (IE); as reurbanizações na desconstrução e reconstrução multidimensional; a importância da
projeção consciente (PC) nas reurbanizações; as renovações cognitivas e paracognitivas; as observações atiladas dos fatos e parafatos embasando as conclusões do(a) parapesquisador(a); a construção dos saberes multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reconstrução–dinamismo evolutivo; o sinergismo cognição-paracognição; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo reconstrução conceitual–neossinapses; o sinergismo reeducar-reaprender; o sinergismo reedificar-reorganizar; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo das várias inteligências confluindo com a inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado no cotidiano; o princípio da reeducação enquanto reconstrução de si mesmo; o princípio da autopesquisa recicladora.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das neoideias.
Tecnologia: a técnica da construção-desconstrução-reconstrução de si mesmo; a técnica do crescendo proexológico; a técnica do desenvolvimento interassistencial; a técnica das parapesquisas; a técnica da autovivência coerente; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica
da megaeuforização; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: os esforços coletivos do voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito da construção, desconstrução e reconstrução pensênica teática;
o efeito da recin qualificada; os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos evitando repetições
imaturas; os efeitos da maturidade cognitiva e paracognitiva; os efeitos pacíficos nas reconstruções conscienciais necessárias; os efeitos das ideias originais; o efeito reorganizador da disciplina; os efeitos desafiadores das reciclagens necessárias.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses críticas das deslavagens cerebrais e paracerebrais; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as neossinapses
desfazendo equívocos conscienciais.
Ciclologia: o ciclo desconstrução–reconstrução consciencial; o ciclo renovador aprender-reaprender; o ciclo neoideia-autorreflexão-verpon; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo retificador; o ciclo recuperador; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo construirdesconstuir-reconstruir.
Enumerologia: o ato de predispor-se à construção de neoideias; o ato de conhecer-se;
o ato de reeducar-se; o ato de renovar-se; o ato de compreender-se; o ato de reedificar-se holossomaticamente; o ato de universalizar-se.
Binomiologia: o binômio reeducador-reconstrutor; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio aprender-reaprender.
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Interaciologia: a interação atributos conscienciais–atributos extraconscienciais; a interação aprendizagem-reapredizagem; a interação paracérebro-voliciolina; a interação autolucidez-reciclagem; a interação cérebro estimulado–paracérebro reconstruído; a interação Genética-Paragenética; a interação memória aguçada–holomemória atuante; a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo fôrma holopensênica doentia–fôrma holopensênica sadia; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio recéxis-tenepes-desperticidade; o trinômio fala-escrita-ação.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo reconstrução consciencial / desconstrução consciencial; o antagonismo maturidade afetiva / tolices afetivas; o antagonismo apego / desapego;
o antagonismo dogma / antidogma; o antagonismo formatação / desformatação; o antagonismo
aprendizagem / desaprendizagem; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo consciencialidade / vulgaridade.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a proexocracia; a argumentocracia; a democracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do feedback holopensênico; a lei do maior esforço aplicada na convivialidade.
Filiologia: a autocogniciofilia; a cosmopensenofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a intelectofilia; a crticofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a intelectofobia; a cognofobia; a proexofobia; a criticofobia;
a parapsicofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a queda das teomanias milenares.
Mitologia: a mitologia religiosa; os mitos culturais; a desmitificação autoconsciente.
Holotecologia: a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a pacificoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Multidimensiologia; a Reurbanizaciologia; a Recexologia; a Pacifismologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-desperto; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o reeducador; o intermissivista; o tenepessista; o projetor consciente; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-desperta; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a reeducadora; a intermissivista; a tenepessista; a projetora consciente; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniciclo desconstrução–reconstrução consciencial = a autorreeducação
relacionada ao hábito de ortopensenizar durante 60 minutos diariamente; maxiciclo desconstru-
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ção–reconstrução consciencial = a autorreeducação relacionada ao hábito de ortopenenizar durante as 24 horas do dia.
Culturologia: a formação da cultura conscienciológica.
Recin. Do ponto de vista da Evoluciologia, a conscin lúcida agindo de maneira planificada quanto às reciclagens intraconscienciais, pode eliminar, por exemplo, 20 condições conscienciais indesejáveis, dispostas na ordem alfabética:
01. Autocorrupções cotidianas.
02. Bagulhos pensênicos.
03. Catequeses dissimuladas.
04. Coleiras sociais do ego.
05. Descompensações energéticas.
06. Emocionalismos exacerbados.
07. Estigmas assediadores diversos.
08. Ideias formatadas.
09. Idolatrias.
10. Influências da massa impensante.
11. Lixos intelectuais.
12. Megadogmas tradicionais.
13. Melancolias intraconscienciais.
14. Pecadilhos mentais.
15. Preconceitos arraigados.
16. Presença energética estéril.
17. Princípios anticosmoéticos na vida.
18. Robotização existencial.
19. Surtos frequentes de imaturidade.
20. Verdades absolutas inverificáveis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciclo desconstrução–reconstrução consciencial, indicados, para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
08. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
10. Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
11. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
12. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
13. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
15. Sutileza conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
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EVITANDO MIMESES DESNECESSÁRIAS, A CONSCIN LÚCIDA UTILIZA SUTILEZAS CONSCIENCIOLÓGICAS PARA
DESCONSTRUIR IMATURIDADES E RECONSTRUIR NEOAÇÕES, RUMO À DESPERTICIDADE INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Qual postura mantém você, leitor ou leitora, sobre o ciclo desconstrução–reconstrução consciencial no processo evolutivo? Vivencia as neoideias de modo teático?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003.; páginas 70, 71,
74, 77, 93, 189, 191, 202, 213, 237, 487, 491, 828, 1.018 e 1.096.

S. P.
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CICLO ENUMERATIVO
(ENUMEROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciclo enumerativo é a técnica da enumeração (Enumerologia) empregada
de modo progressivo, compondo determinada linha, rede ou cadeia de pensenização específica,
ampliando e desenvolvendo teaticamente ideia, ação, fato, realidade, pararrealidade, empreendimento ou objetivo, dentro do campo da cosmovisão (Cosmovisiologia) da consciência pesquisadora (Autopesquisologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo enumerativo procede do idioma Latim, enumerare, “contar; computar por inteiro; colocar tudo na conta,
no cálculo; enumerar; resumir; recapitular”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Progressão enumerativa. 2. Rede enumerativa. 3. Grupo enumerativo. 4. Lote de constructos.
Neologia. As 5 expressões compostas ciclo enumerativo, macrociclo enumerativo, megaciclo enumerativo, cosmociclo enumerativo e omniciclo enumerativo são neologismos técnicos
da Enumerologia.
Antonimologia: 1. Enumeração simples. 2. Ideias dispersas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o ciclopensene; a ciclopensenidade.
Fatologia: a rede ideológica; os elos da corrente de ideias; as reações ideativas em cadeia; a progressão enumerativa; a circularidade enumerativa; a explicitação máxima do contexto;
o uróboro mentalsomático; o atacadismo consciencial; o agrupamento das ideias afins; as progressões sinonímicas; as progressões antonímicas; a cosmovisão; as enumerações; os enunciados enumerados horizontais; os enunciados enumerados verticais; os prefixos; o continuísmo ideativo;
a dinamização do dicionário cerebral analógico pessoal; o enumerograma.
Parafatologia: o ciclo enumerativo de parafatos.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do bloco tridisciplinar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação.
Efeitologia: o efeito halo das ideias.
Ciclologia: o ciclo enumerativo; o ciclo das neoideias; o ciclo de criatividade.
Holotecologia: a enumeroteca; a teaticoteca; a neologisticoteca; a pensenoteca; a pesquisoteca; a sincronoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Enumerologia; a Ciclologia; a Comunicologia; a Conformática;
a Filologia; a Linguística; a Lexicografia; a Gramaticologia; a Estilística; a Sistematologia;
a Didática; a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia;
a Paratecnologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora.
Masculinologia: o redator; o intelectual; o autor; o pesquisador; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cognopolita; o reeducador.
Femininologia: a redatora; a intelectual; a autora; a pesquisadora; a epicon lúcida;
a consciencióloga; a cognopolita; a reeducadora.
Hominologia: o Homo sapiens redactor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens reeducator;
o Homo sapiens enumerologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: macrociclo enumerativo = da macroanálise à macrossíntese; megaciclo
enumerativo = da meganálise à megassíntese; cosmociclo enumerativo = da Cosmanálise à cosmossíntese; omniciclo enumerativo = da omnianálise à omnissíntese.
Prefixologia. Conforme os princípios da Enumerologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de prefixos, compondo 3 ciclos enumerativos de assuntos diferentes, em torno
da condição de grandeza nas pesquisas da consciência:
1. Cosmo: cosmanalítico, cosmoconsciencial, cosmopolítico, cosmossintético, cosmovisiológico.
2. Holo: holanalítico, holobiográfico, holocármico, holocurricular, holomnemônico, holossomático, holopensênico.
3. Multi: multicultural, multidimensional, multidisciplinar, multitemporal, multiexistencial, multiveicular, multimilenar.
Série. Sob a ótica da Experimentologia, a seguir foi disposta a série de 12 condições sadias e patológicas sobre temas sugestivos, compondo ciclos enumerativos de provável interesse
para os pesquisadores da Conscienciologia, por intermédio de prefixos e sufixos.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Conscienciologia (Prefixologia):
Cosmoconscienciologia.
Extraconscienciologia.
Interconscienciologia.
Intraconscienciologia.
Policonscienciologia.

B. Autovitimologia (Patologia; prefixo: auto):
01. Autocastração.
02. Autocompaixão.
03. Autocomplacência.
04. Autocondescendência.
05. Autodepreciação.
06. Autodesvalorização.
07. Autoindulgência.
08. Autolesão.
09. Automutilação.
10. Autopiedade.
11. Autopunição.
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12. Autotomia.
13. Autovitimização.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Corrupciologia (Patologia; corrupção; sufixo: ismo):
Afilhadismo.
Antiprofissionalismo.
Aulicismo.
Compadrismo.
Filhotismo.
Nepotismo.
Oligarquismo.
Parcialismo.

D. Discernimentologia (Sufixo: logia):
1. Autodefinologia.
2. Autodeterminologia.
3. Autodiscernimentologia.
4. Autopesquisologia.
5. Criteriologia.
6. Intencionologia.
7. Priorologia.
8. Voliciologia.
E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dogmatologia (Patologia; dogmática; sufixo: ismo):
Canonismo.
Dogmatismo.
Farisaísmo.
Imaculismo.
Infalibilismo.
Romanismo.
Vaticanismo.

F. Emocionologia (Patologia; antiafetividade; prefixo: des):
01. Desacordo.
02. Desafeição.
03. Desafetividade.
04. Desafinação.
05. Desamor.
06. Desarmonia.
07. Desavença.
08. Desconcordância.
09. Desentendimento.
10. Desestima.
G. Intraconscienciologia (Sufixo: logia):
01. Atributologia.
02. Caracterologia.
03. Cogniciologia.
04. Elencologia.
05. Perfilologia.
06. Personologia.
07. Psicologia.
08. Temperamentologia.
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09. Tipologia.
10. Traforologia.
H. Invexologia (Sufixo: éxis):
1. ASSINVÉXIS.
2. Cinvéxis.
3. Invéxis.
4. Sinvéxis.
I. Patologia (Humana; sufixo: ismo):
01. Acriticismo.
02. Alcoolismo.
03. Anedonismo.
04. Antiparapsiquismo.
05. Apedeutismo.
06. Cabotinismo.
07. Carrancismo.
08. Cinismo.
09. Dogmatismo.
10. Egocentrismo.
11. Emocionalismo.
12. Masoquismo.
13. Monopolismo.
14. Perdularismo.
15. Personalismo.
16. Radicalismo.
17. Radiotismo.
18. Sexolismo.
19. Tabagismo.
20. Traumatismo.
21. Vandalismo.
22. Videotismo.
J. Tiranologia (Patologia; tirania; sufixo: ismo):
01. Absolutismo.
02. Autoritarismo.
03. Caciquismo.
04. Caudilhismo.
05. Cesarismo.
06. Chefismo.
07. Coronelismo.
08. Despotismo.
09. Escravagismo.
10. Mandonismo.
11. Pedantismo.
12. Sacerdotalismo.
13. Salazarismo.
14. Sinecurismo.
15. Stalinismo.
16. Terrorismo.
17. Tiranismo.
18. Totalitarismo.
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K. Verponologia (Neofilia; prefixo: neo):
01. Neoárea.
02. Neociência.
03. Neocon.
04. Neoconcepção.
05. Neoconhecimento.
06. Neoconstructo.
07. Neocriação.
08. Neodescoberta.
09. Neoempreendimento.
10. Neoideia.
11. Neoinformação.
12. Neoinsight.
13. Neologismo.
14. Neopensene.
15. Neoperspectiva.
16. Neoproposição.
17. Neorrealidade.
18. Neossinapse.
19. Neoteática.
20. Neotécnica.
21. Neotecnologia.
22. Neoteoria.
23. Neoverpon.
L. Zoologia (Patologia; antissubumanidade; sufixo: fobia):
01. Aclurofobia.
02. Apifobia.
03. Aracnofobia.
04. Batracofobia.
05. Bufonofobia.
06. Cinofobia.
07. Colecifobia.
08. Elurofobia.
09. Entomofobia.
10. Equinofobia.
11. Esfecofobia.
12. Felinofobia.
13. Galeofobia.
14. Helmintofobia.
15. Herpetofobia.
16. Hipofobia.
17. Isopterofobia.
18. Licofobia.
19. Lutrafobia.
20. Miiofobia.
21. Melissofobia.
22. Motefobia.
23. Muridofobia.
24. Murofobia.
25. Musofobia.
26. Ofidiofobia.
27. Ornitofobia.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Ostraconofobia.
Pediculofobia.
Permatofobia.
Prognefobia.
Psitacinofobia.
Quenofobia.
Ramidofobia.
Selacofobia.
Surinofobia.
Taurofobia.
Tragafobia.
Verminofobia.
Zemifobia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ciclo enumerativo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Cognato: Comunicologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
07. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A TÉCNICA DO CICLO ENUMERATIVO PODE CONTRIBUIR
SIGNIFICATIVAMENTE PARA A AMPLIAÇÃO DA COSMOVISÃO E DO DICIONÁRIO CEREBRAL ANALÓGICO DA
CONSCIN LÚCIDA INTERESSADA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você já empregou deliberadamente alguma categoria de ciclo enumerativo nos próprios textos? Em qual linha de pesquisa?
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CICLO

EVOLUTIVO PESSOAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O ciclo evolutivo pessoal é o intervalo de tempo durante o qual se completa
a sequência da sucessão, regularmente recorrente, de eventos ou fenômenos do caminho ascensional de evolução da consciência, quanto à própria holomaturidade, ou a aquisição contínua de cons
(unidades de lucidez) magnos, condição suposta, segundo os autexperimentos intra e extrafísicos
(Autopesquisologia), como sendo infinita ou eterna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. A palavra pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ciclo biológico humano. 2. Ciclo multiexistencial consciencial.
3. Técnica da evolução consciencial. 4. Autosseriexialidade.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo evolutivo pessoal, miniciclo evolutivo pessoal e megaciclo evolutivo pessoal são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Ciclo evolutivo mentalsomático. 2. Ciclo da vida biológica geral.
3. Ciclo evolutivo botânico. 4. Ciclo evolutivo zoológico.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; a Cognópolis como sendo o Megaevolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade intermissiva e seriexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade.
Fatologia: a condição evolutiva da conscin; a inteligência evolutiva (IE); a evolução
consciencial planificada; o patamar da proéxis pessoal; o relógio biológico; a dinamização da autevolução; a evolução cosmolínea; o epicentrismo consciencial; o continuísmo consciencial;
o curso grupocármico; a escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: a serialidade evolutiva pessoal; a autosseriexialidade; a evolução multidimensional; a condição da desperticidade.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios da Era Consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Ciclologia; a Seriexologia; a Proexologia;
a Mentalsomatologia; a Conscienciometrologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Transmigraciologia; a Holomnemônica.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; o trinômio projetor lúcido-epicon lúcido-ser desperto.
Masculinologia: o evoluciente; o inversor; o reciclante; o parceiro da dupla evolutiva;
o evoluciólogo.
Femininologia: a evoluciente; a inversora; a reciclante; a parceira da dupla evolutiva;
a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus (o modelo
evolutivo).
V. Argumentologia
Exemplologia: miniciclo evolutivo pessoal = a evolução biológica da consciência humana (conscin; Evolucionismo; Darwinismo) de grama, tigre até consréu ressomada; megaciclo evolutivo pessoal = a evolução multidimensional da consciência extrafísica (consciex; Evoluciologia;
Seriexologia) de pré-serenona vulgar, ser desperto até Consciex Livre (CL).
Ciclos. No contexto da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de ciclos básicos envolvendo a consciência na evolução continuada, a fim de demonstrar
a panorâmica dos fatores atuantes sobre as manifestações conscienciais:
01. Cronobiologia: o ciclo temporal dia-noite.
02. Energossomatologia: o ciclo de primeneres (cipriene).
03. Evoluciologia: o ciclo mentalsomático; a tritanatose.
04. Intrafisicologia: o ciclo de incompetência-competência.
05. Paracronologia: o ciclo vital sono-vigília.
06. Parapatologia: o ciclo patológico de epidemias.
07. Proexologia: o ciclo mimético grupal.
08. Projeciologia: o ciclo projetivo.
09. Seriexologia: o ciclo multiexistencial; ressoma / dessoma; a bitanatose.
10. Somatologia: o ciclo circadiano.
Mudanças. Sob a ótica da Dessomatologia, quem dessoma não muda de súbito, abruptamente, o próprio temperamento. As condições da conscin recém-dessomada ao chegar ao período
intermissivo refletem tudo aquilo já evidenciado antes, por si mesma, na própria vida intrafísica.
Também a mesma conscin não se transfigura quanto à qualidade do nível evolutivo essencial com
o choque da dessoma. Conclusão: a dessoma, em si, não representa upgrade consciencial evolutivo, sendo mera desativação do soma ou troca de dimensão existencial.
Caracterologia. Dentro do universo da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, duas enumerações de 5 condições positivas e negativas – intrafísicas e outras tantas extrafísicas – antagônicas, correspondentes, para a análise mais circunstanciada das realidades conscienciais:
Tabela – Condições Intrafísicas
Nos

Condições Positivas

Condições Negativas

1.

Desperticidade

Minidissidência ideológica

2.

Euforin: euforia intrafísica

Melin: melancolia intrafísica
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Nos

Condições Positivas

Condições Negativas

3.

Primavera energética

Acidente de percurso

4.

Reciclagem existencial

Porão consciencial

5.

Retomada de tarefa

Desviacionismo, Desviologia

Tabela – Condições Extrafísicas
Nos

Condições Positivas

Condições Negativas

1.

Amparo extrafísico

Heterassédio extrafísico

2.

Central Extrafísica de Energia (CEE)

Pararrastão

3.

Euforex: euforia extrafísica

Melex: melancolia extrafísica

4.

Interlúdio: comunex sadia

Baratrosfera: comunex doente

5.

Oficina extrafísica pessoal

Transmigrex

Taxologia. No contexto da Evoluciologia, quanto ao nível da holomaturidade consciencial, o ciclo evolutivo pessoal pode ser racionalmente classificado em duas categorias básicas:
1. Inconsciente. O nível mais comum da humanidade atual, atingindo a massa humana
impensante, as vítimas da robéxis e os ainda ignorantes quanto à própria proéxis: os pré-serenões,
em geral, com até 25% do serenismo da Serenologia.
2. Consciente. O nível da microminoria das conscins mais lúcidas quanto à consciencialidade: os pré-serenões epicons; os seres despertos com até 50% do serenismo; os evoluciólogos:
75% do serenismo; e Serenões: 100% do serenismo da Serenologia.
Conscienciograma. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, os pormenores
do ciclo evolutivo pessoal começam a surgir com clareza quando a conscin se autavalia, tecnicamente, através do conscienciograma, identificando o critério mais provável atuante no próprio ciclo multiexistencial, intrafísico (ressomas, vidas humanas) e extrafísico (dessomas, intermissões),
pessoal, atual.
Grupalidade. Tendo em vista a Grupocarmologia, nenhuma consciência evolui sem
participar de algum grupo evolutivo. Por isso, a identificação do ciclo evolutivo pessoal acarreta,
como consequência inevitável, a localização da conscin embaixo, na média ou em nível superior
dentro do grupocarma, localização esta confirmada, em geral, por intermédio de autavaliações
conscienciométricas (Conscienciometrologia) e autorretrocognições lúcidas, sadias (Mnemossomatologia).
Número. No jogo egocêntrico, o 1 é sempre o último número quanto à evolução consciencial. Não existe aí o grupo, a equipe, a fraternidade. A familiaridade do lar tende para a grupalidade da dupla evolutiva e esta para o universalismo da policarmalidade e da megafraternidade.
Viagem. Na viagem da evolução consciencial, a velocidade depende da consciência-motorista ou somente da vontade (Voliciologia), o maior poder da consciência.
Multidimensionalidade. Diante da Parapercepciologia, jamais conseguimos dinamizar
a evolução pessoal impermeáveis às autodemonstrações experimentais multidimensionais.
Objetivos. Pelos estudos da Caracterologia, o evoluciólogo trabalha pela vivência do
princípio ordenador (nous) do caos de qualquer vida humana, a consciencial, evolutivamente
anárquica, desordenada, repetitiva ou infrutífera. O nous é o materpensene pessoal. Por outro lado, Homem nenhum consegue sustentar a evolução geral, em grande área terrestre, por muito
tempo. Somente os Serenões são consciências continentais.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o ciclo
evolutivo pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos
pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
3. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
5. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
6. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
7. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A AUTEVOLUÇÃO É O DOMÍNIO GRADATIVO DA CONSCIÊNCIA SOBRE AS REALIDADES DO COSMOS. COMPREENSÃO É APREENSÃO. APREENSÃO É AQUISIÇÃO.
TODA AQUISIÇÃO, QUANDO COSMOÉTICA, ENRIQUECE.
Questionologia. Você admite as próprias ex-condições evolutivas quando foi, de fato,
árvore, tico-tico e macaco? Também admite o Serenão na condição de modelo evolutivo desafiador na atualidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 71.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 299, 823, 899 e 1.069.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 253.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 330, 377 e 393.
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CICLOLOGIA
(HOLOCICLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Ciclologia é a Ciência estruturada nas pesquisas ou estudos sistemáticos,
técnicos ou paratécnicos aplicados às múltiplas condições do conjunto de reações pessoais, sequenciais, cadenciadas em cadeia de reciprocidade do princípio consciencial, no tempo e no espaço evolutivos, entre as aquisições de origem centrípetas e as retribuições de origem centrífugas,
necessárias ao microuniverso da consciência para tornar-se, gradativamente, por meio de autesforços, o Homo sapiens serenissimus.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim,
cyclus, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de
composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da Progressão Cíclica. 2. Retornologia. 3. Autosseriexologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo ciclo: cíclica; ciclicidade; cíclico; ciclidade; cicloadição; cicloidal; cicloide; Ciclologia; ciclometria; ciclométrica; ciclométrico; ciclômetro; ciclomotor; ciclonal; ciclone; ciclônica; ciclônico; ciclotimia;
ciclotímica; ciclotímico; cosmociclo; holociclo; Holociclologia; macrociclo; miniciclo; neociclo;
omniciclo (afora dezenas de outras expressões técnicas derivadas).
Neologia. O vocábulo Ciclologia e as duas expressões compostas Ciclologia Inconsciente e Ciclologia Autoconsciente são neologismos técnicos da Holociclologia.
Antonimologia: 1. Inércia consciencial. 2. Estagnação evolutiva.
Estrangeirismologia: o life cycle; os rounds evolutivos; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade.
Fatologia: a Seção Ciclologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; o Holociclo, departamento da Holoteca do CEAEC; os estágios do desenvolvimento humano; as séries
escolares; os turnos da autoprodutividade; os períodos da consecução da autoproéxis.
Parafatologia: o circuito das manobras energéticas; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; os ciclos da tenepes; a mudança da equipex conforme o teor assistencial; o rodízio dos amparadores extrafísicos de função conforme as injunções evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão
grupocármica.
Principiologia: o princípio da espiral evolutiva; o princípio da descrença.
Codigologia: a depuração continuada do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolutiva do egocarma-grupocarma-policarma; a teoria dos estágios das interprisões grupocármicas.
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Tecnologia: a técnica da repetição paciente; a técnica da circularidade; a técnica evolutiva da evitação das automimeses dispensáveis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do biorritmo na produtividade pessoal; os efeitos paradidáticos
da evolução cíclica; os efeitos das marchas e contramarchas na evolução consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses a cada neociclo.
Ciclologia: a Ciclologia; o ciclo centrípeto-centrífugo; o ciclo ritmado da evolução
consciencial; o ciclo de produtividade da vida humana.
Enumerologia: o ciclo ignorar-saber; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo receber-retribuir;
o ciclo errar-recompor; o ciclo apegar-desapegar; o ciclo gerar-doar; o ciclo semear-colher.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio vital vigília-sono.
Interaciologia: a interação ciclos da Natureza–ciclos do Cosmos; a interação realidade-pararrealidade.
Crescendologia: o crescendo da evolução consciencial ciclo vegetal–ciclo subumano–
–ciclo humano–ciclo mentalsomático; o crescendo diáspora-reagrupamento.
Trinomiologia: o trinômio sequencialidade-regularidade-periodicidade; o trinômio ciclos consecutivos–ciclos paralelos–ciclos alternantes; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio vital planetário ciclo hidrológico–ciclo geológico–ciclo
biológico–ciclo meteorológico; o polinômio vital humano ciclo respiratório–ciclo cardíaco–ciclo
digestório–ciclo renal; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo monocíclico / policíclico; o antagonismo ciclo efêmero / ciclo permanente; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia na escalada evolutiva.
Legislogia: a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a recicloteca; a evolucioteca; a cognoteca; a pensenoteca; a pesquisoteca; a sincronoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Holociclologia; a Autevoluciologia; a Recexologia; a Sistematologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Paratecnologia; a Transmigraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ciclo alternante sadio assistente-assistido; o ciclo alternante doentio algoz-vítima; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cyclologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens cohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: Ciclologia Inconsciente = a Ciência dos Ciclos Evolutivos atuante sobre
a conscin vulgar; Ciclologia Autoconsciente = a Ciência dos Ciclos Evolutivos atuante sobre
a conscin lúcida portadora da inteligência evolutiva (IE).
Culturologia: os ciclos histórico-culturais; a Multiculturologia da Holociclologia Evolutiva.
Caracterologia. Sob a ótica da Holociclologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
75 categorias de ciclos centrípetos-centrífugos envolvendo a evolução do princípio consciencial:
01. Amparologia: amparador intrafísico–amparador extrafísico.
02. Anonimatologia: ciclo vida anônima–vida pública.
03. Atributologia: sensações somáticas–atributos mentaissomáticos–parapercepções
avançadas.
04. Autodeterminologia:
vontade-intenção-definição-decisão-determinação-neoconquista.
05. Autoproexologia: ciclo fase preparatória–fase executiva.
06. Cardiologia: ciclo dos batimentos cardíacos do soma.
07. Ciprienologia: ciclo de primaveras energéticas (cipriene).
08. Conexologia: ciclo encontros-desencontros-reencontros.
09. Cosmovisiologia: ciclo monovisões varejistas–cosmovisões atacadistas.
10. Debatologia: ciclo hipótese-pesquisa-discussão.
11. Desassediologia: ciclo autassédio-heterassédio-desassédio.
12. Despertologia: ciclo tenepes-ofiex-desperticidade.
13. Dimensionologia: intrafisicalidade-interdimensionalidade.
14. Duplologia: união (reencontro)–produção (gescons)–separação (dessoma).
15. Energossomatologia: ciclo EI-EC.
16. Erudiciologia: talento-competência-genialidade-sabedoria.
17. Estruturologia: estruturação-desestruturação-reestruturação.
18. Etiologia: ciclo causas-efeitos.
19. Evoluciologia: ciclo intermissão (preparação)–ressoma (realização)–dessoma (avaliação, intermissão).
20. Experimentologia: ciclo sondagem-experimentação-diagnóstico-solução.
21. Extrafisicologia: ciclo Curso Intermissivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica
(IC).
22. Gestaciologia: ciclo gestações humanas–gestações conscienciais.
23. Ginossomatologia: ciclo menstrual.
24. Grafopensenologia: o polinômio conjectura-redação-revisão-editoração-impressão-publicação-distribuição.
25. Grupocarmologia: interprisões-recomposições-libertações.
26. Holocarmologia: grupocarmalidade-policarmalidade.
27. Holociclogia: ciclos viciosos–ciclos virtuosos.
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28. Holocomunicologia: ciclo coleta da informação–checagem da informação–divulgação da informação.
29. Holocriticologia: ciclo heterocrítica-réplica-tréplica.
30. Holodiscernimentologia: ciclo psicossomático–ciclo mentalsomático (princípio-meio-fim).
31. Holodromologia: ciclo expansivo viagens locais–viagens nacionais–viagens internacionais–viagens extrafísicas.
32. Holofenomenologia: fenômenos intrafísicos–fenômenos extrafísicos.
33. Hololucidologia: ciclo vital sono–lucidez extrafísica–vigília física ordinária.
34. Holomaturologia: imaturidade consciencial–maturidade consciencial.
35. Interassistenciologia: assistido-assistente.
36. Interfusiologia: Cursos da CCCE–Cursos da CCCI.
37. Intrafisicologia: Instituição Conscienciocêntrica–Empresa Conscienciológica.
38. Laborologia: ciclo sementeira-colheita.
39. Materiologia: ciclo vital (obsolescência do material) dos aparelhos.
40. Materpensenologia: megatrafor-materpensene.
41. Memoriologia: retrocognições-simulcognições-precognições.
42. Mentalsomatologia: ciclo análises-sínteses-neoanálises-neossínteses.
43. Mercadologia: ciclo produção-oferta-demanda-distribuição.
44. Multiconviviologia: ciclo assimilações energéticas (assins)–desassimilações energéticas (desassins).
45. Multiculturologia: retrocultura-neocultura-paracultura.
46. Multinstrumentologia: Tecnologia-Paratecnologia.
47. Ofiexologia: base intrafísica–base extrafísica.
48. Pacifismologia: belicosidade subumana–pacificação humana.
49. Paracronologia: passado–presente–presente já futuro.
50. Parapercepciologia: inspiração extrafísica–extrapolacionismo parapsíquico–assimilação paraperceptiva.
51. Pedagogologia: ciclo permanente aprendizagem-docência.
52. Pensenologia: fitopensenização-zoopensenização-cosmopensenização.
53. Pesquisologia: ciclo curiosidade-abordagem-pesquisa-achado.
54. Planejamentologia: curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
55. Pneumologia: inspiração de oxigênio–expiração de anidrido carbônico.
56. Politicologia: Cosmoeticologia–Democracia Pura–Universalismo.
57. Profilaxiologia: checkups periódicos.
58. Raciocinologia: raciocínio partido–raciocínio inteiro.
59. Recexologia: erro-reparação-acerto.
60. Redaciologia: ciclo primeira redação–revisão–avaliação–expansão.
61. Reeducaciologia: educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica.
62. Refutaciologia: autoconstatação-heteroconstatação.
63. Retornologia: ciclo fluxo-refluxo.
64. Revezamentologia: autorrevezamentos multiexistenciais–gruporrevezamentos multiexistenciais.
65. Serenologia: malestar–bem-estar.
66. Seriexologia: ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
67. Somatologia: ciclo circadiano pessoal (nascer-crescer-fenecer).
68. Taconologia: tacon antiga–tares moderna.
69. Teaticologia: 1% de teoria–99% de vivência.
70. Tenepessologia: ciclo pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
71. Terapeuticologia: Profilaxia-Terapêutica.
72. Veiculologia: vida tetraveicular–vida biveicular–vida monoveicular.
73. Verponologia: retroideias-neoverpons.
74. Vinculologia: vínculo subumano–vínculo humano–vínculo cósmico.
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75. Vivenciologia: vivências-paravivências.
Ciclicidade. Os processos evolutivos são sempre cíclicos pois a consciência, quando lúcida, retorna ao nível anterior para assistir os outros e reparar os desvios da retaguarda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Ciclologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Ciclo enumerativo: Enumerologia; Neutro.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Ciclo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
07. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
08. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
14. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A CICLOLOGIA EVIDENCIA, EM DEFINITIVO, A IMPOSSIBILIDADE DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL SOLITÁRIA,
ISOLADA, SEJA RELATIVAMENTE ÀS OUTRAS CONSCIÊNCIAS OU ÀS MÚLTIPLAS REALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atende racionalmente aos ciclos impostos pela
evolução consciencial? Tem o hábito de refletir sobre tais realidades?
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CICLO MENTALSOMÁTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciclo mentalsomático é o intervalo de tempo durante o qual se completa
a sequência da sequência, regularmente recorrente, de eventos ou fenômenos do curso evolutivo
da consciência, na condição de Serenão (Homo sapiens serenissimus), ao iniciar o próprio estado
ou patamar novo de Consciex Livre (CL, Conscientia libera), quando desativa definitivamente
o psicossoma pessoal (terceira dessoma, tritanatose) e vive, daí em diante, tão só de mentalsoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo mental
procede do idioma Latim tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática
provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ciclo da Consciex Livre. 2. Ciclo do megadiscernimento. 3. Tritanatose.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo mentalsomático, ciclo mentalsomático com
psicossoma e ciclo mentalsomático sem psicossoma são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Ciclo evolutivo pessoal. 2. Ciclo multiexistencial. 3. Bitanatose.
Estrangeirismologia: a moksha.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Mentalsomatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; os cosmopensenes; os superpensenes.
Fatologia: o desenvolvimento evolutivo maior; o mentalsoma como sendo a própria procedência consciencial; a conquista da megacognição vivenciada; a cosmossíntese do autoconhecimento; o ápice do autodiscernimento; o primado da Lógica.
Parafatologia: a dinamização máxima da autevolução depois da terceira dessoma; a desativação do psicossoma; o descarte do psicossoma; o fim das vidas intrafísicas sucessivas; a libertação extrafísica; o coroamento da evolução da consciência na matéria; a racionalidade ga-láctica.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Ciclologia: o ciclo mentalsomático; o ciclo evoluído pós-mateologístico.
Filiologia: a ideofilia; a raciocinofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cronoteca; a evolucioteca; a serenoteca; a abjuncioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Ciclologia; a Evoluciologia; a Serenologia; a Seriexologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Autopriorologia; a Autocosmovisiologia; a Autodeterminologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex sem apêndices.
Masculinologia: o Serenão.
Femininologia: a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; a Consciex Livre (CL).
V. Argumentologia
Exemplologia: ciclo mentalsomático com psicossoma = a condição final do Serenão; ciclo mentalsomático sem psicossoma = a condição inicial da Consciex Livre.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia.
Hipótese. Pela Extrafisicologia, o ciclo mentalsomático tem relação direta com o mentalsoma, o serenismo e a Evoluciologia, sendo a fase evolutiva mais desafiadora para os pré-serenões.
Transcendência. De acordo com a Evoluciologia, nesse período avançado, supõe-se estar a consciência sem psicossoma, energossoma e soma, manifestando-se tão somente através do
mentalsoma, de modo direto, empregando o conscienciês, a cosmoconsciência e transcendendo,
nas autopensenizações, os símbolos (comunicabilidade), as formas (Morfologia, realidades) ou
espaços (Proxêmica), o fator tempo (Cronêmica) ou a cronologia de manifestações, e a objetividade das coisas concretas do Cosmos (Física, Cosmologia) como conseguimos entendê-las hoje.
Extinção. Pela análise da Experimentologia, conclui-se ser o ciclo mentalsomático o período da vida inefável concretizada, onde todas as sutilezas, abstrações e perquirições científicas ou filosóficas se tornam realidades, praticamente extinguindo-se a Mateologística.
Liberdade. Sob a ótica da Comunicologia, emprega-se a expressão “Consciexes Livres”
para designar tais mentaissomas vivos, dando a conotação ou a significação para liberdade em
nível sobre o qual ainda não temos parâmetros de medida para entender, representando verdadeira
utopia evolutiva.
Posturas. Tendo em vista a Conscienciometrologia, a existência do ciclo mentalsomático é a razão de ser de múltiplas posturas, teorias e técnicas avançadas, conscienciológicas.
Concentração. Pela Holossomatologia, surge a explicação da razão da insistência, dentro das pesquisas da Conscienciologia, para o pré-serenão (ou pré-serenona) concentrar esforços
e performances no emprego, o mais direto e constante possível, do próprio mentalsoma – o paracorpo do autodiscernimento –, já objetivando a importância deste veículo, indispensável, prioritário e monopolizador, na condição da planificação evolutiva, maior, à frente.
Modelo. Pela Holomaturologia, o ciclo mentalsomático apresenta o objetivo evidente de
o Serenão ser tomado na condição de modelo e exemplo evolutivo, pois, depois dele, caminhamos
ainda com os mentaissomas imersos em obscuridade espessa ou no apedeutismo evolutivo total.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o ciclo
mentalsomático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
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Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.

O CICLO MENTALSOMÁTICO É A TEORIA OU HIPÓTESE DE TENTATIVA MAIS OBSCURA E ENIGMÁTICA,
AINDA, DENTRE TODAS AS CENTENAS DE NEOIDEIAS
OU VERPONS AVANÇADAS DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Como reage você à teoria culminante do ciclo mentalsomático? Você
reconhece a lógica do desafio do Serenão sendo o modelo evolutivo para os pré-serenões?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 52.
2. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 86.
3. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 20.
4. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 116 e 122.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 757.
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CICLO

MULTIEXISTENCIAL
(SERIEXOLOGIA)

PESSOAL

I. Conformática
Definologia. O ciclo multiexistencial pessoal (CMP) é o intervalo de tempo durante
o qual se completa a sequência da sucessão, regularmente recorrente, de eventos ou fenômenos do
sistema ou condição de alternância continuada, multissomática e multimilenar, no atual nível evolutivo consciencial médio, do período do renascimento intrafísico (pré-ressomática; ressoma) da
consciex na vida humana, com outro período de pós-desativação somática (dessoma; pós-dessomática), extrafísico, dessoma ou a volta da conscin à intermissão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de
composição multi procede do idioma Latim, multi, de multus, “abundante; numeroso; em grande
quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo existencial deriva do mesmo idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se;
existir; ser; ter existência real”. Surgiu também no Século XIX. A palavra pessoal provém igualmente do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. CMP. 2. Ciclo de alternância ressoma-dessoma. 3. Ciclo do revezamento conscin-consciex. 4. Ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 5. Ciclo multissomático.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo multiexistencial pessoal, ciclo multiexistencial pessoal anterior e ciclo multiexistencial pessoal posterior são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Ciclo evolutivo mentalsomático. 2. Ciclo projetivo. 3. Ciclo circadiano.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Seriexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: o andamento da evolução consciencial; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a seriéxis; a alternância multidimensional; a paraprocedência pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo evoluído da atividade.
Holotecologia: a ressomatoteca; a intermissioteca; a cronoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Ciclologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia;
a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca inconsciente.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ciclo multiexistencial, pessoal, anterior = o período da intermissão pré-ressomática; ciclo multiexistencial, pessoal, posterior = o período da intermissão pós-dessomática.
Estados. Segundo a Evoluciologia, eis, na ordem funcional, os 3 estados conscienciais
básicos:
1. Estado extrafísico: retermina com a ressoma, ou a vida humana, e recomeça na primeira dessoma.
2. Estado intrafísico: recomeça com a ressoma, ou a vida humana, e retermina com
a primeira dessoma.
3. Estado projetado: a libertação temporária da conscin do autorrestringimento intrafísico.
Intermissão. O intervalo existente entre esta vida humana e a outra, no futuro próximo,
constitui o período intermissivo ou a intermissão, o período dos Cursos Intermissivos.
Mnemossomatologia. O ciclo multiexistencial plurissecular varia de consciência para
consciência, conforme as lembranças das retrocognições dentro da mnemossomática pessoal.
Evoluciologia. Há critérios orientadores da manutenção dos ciclos multiexistenciais das
consciências estudados dentro da grupalidade consciencial, em função da evolução em equipe.
Parapatologia. Os assédios interconscienciais, quando recíprocos, têm relação direta
com o ciclo multiexistencial das consciências, dentro da Paranosografia.
Calendários. Quanto aos ciclos multiexistenciais, cada caso ou cada consciência precisa
ser analisada, minuciosamente, de per si. Os calendários humanos têm pouca influência nos critérios dos ciclos multiexistenciais.
Critérios. Na condição de hipótese de trabalho, eis, por exemplo, na ordem funcional,
4 critérios evidenciando influência no estabelecimento dos ciclos multiexistenciais ou na frequência das vidas intrafísicas da consciência conforme a autevolução: grupocarmalidade, complementaridade, atividade e igualdade. Importa analisar alguns detalhes de cada qual destes critérios.
I. Grupocarmalidade. Critério aplicado conforme a conta-corrente grupocármica da
consciência, com débito cármico, grupal, maior em relação ao pessoal.
Interdependência. No critério da grupocarmalidade, a extensão da vida humana e a extensão do período intermissivo da consciência dependem, por longo trecho evolutivo, dos débitos
(inseparabilidade e interprisão grupocármica) e do ciclo multiexistencial dos componentes do grupo evolutivo.
Casuística. Exemplos de consciências direcionadas pelo critério da grupocarmalidade:
as de seriéxis consanguíneas; as de patamar de evolução muito restrito; as participantes de linchamentos, guerras e suicídios em grupo, tendo em vista a condição da inseparabilidade grupocármica dentro da Interprisiologia.
Impacto. O ciclo multiexistencial pessoal recebe o maior impacto, no critério da grupocarmalidade, quando a consciex, ou consréu transmigrável, entra no processamento da transmigração extrafísica para outro planeta evolutivamente inferior à Terra.
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Grupocármicos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatores influentes no critério
da grupalidade:
1. Baratrosfera: a paraprocedência pessoal antiga.
2. FEP: a Ficha Evolutiva Pessoal com saldo excessivamente negativo.
3. Interprisiologia: quando abrangente e multifacética.
4. Melexes: quando reiteradas e recalcitrantes.
5. Pararrastão: na condição da consener ou da consciex energívora.
6. Possessão: a interconsciencial tanto do possessor e do possesso.
7. Transmigraciologia: a da consréu transmigrável.
II. Complementaridade. Critério aplicado para a consciência tendente, direta ou indiretamente, de maneira crônica, a cometer suicídio, quando renasce de imediato ao ato de desorganização consciencial, a fim de complementar o período humano, final, deixado sem viver.
Suicida. O suicida tende a diminuir as experiências intermissivas por longo trecho da caminhada evolutiva.
Complementares. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatores influentes no critério
da complementaridade:
1. Consciênçula: o nível evolutivo rudimentar.
2. Dessoma: quando prematura em vida humana recente.
3. Ludopatia: quando a futilidade dissipou os recebimentos intrafísicos.
4. Miniproéxis: a da conscin infante dessomada.
5. Oligofrenia: quando atuante em curta vida humana recente.
6. Riscomania: quando provocou suicídio lento ou abrupto.
7. Tragédia: pessoal, letal, em função de imprudências e excessos.
III. Atividade. Critério aplicado conforme as exigências das atividades pluriexistenciais
da consciência, acima da classe média evolutiva, quando funciona na condição de minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. A consciex volta à vida humana quando o trabalho sadio, em equipe, do qual participa, assim o exige.
Intermissividade. Neste critério, tanto os períodos da vida humana quanto os períodos
intermissivos, variam muito e independem dos outros períodos do passado. Surge a tendência
inarredável de os períodos intermissivos serem cada vez mais dilatados.
Liderança. A vida de liderança humana da consciência, às vezes, exige a assistência extrafísica direta ou o desenvolvimento da excelência do trabalho pessoal, já na intermissão, por
longo período policármico.
Desperticidade. Ao alcançar a condição da desperticidade e se preocupar com os autorrevezamentos conscienciais cosmoéticos, a consciência propende para o critério da atividade.
Ativos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatores influentes no critério da atividade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorrevezamento: quando já executado com lucidez.
Curso Intermissivo: CI, pré-ressomático.
Desperticidade: quando já vivenciada.
Evoluciólogo: autoconsciente das próprias funções avançadas.
Macrossoma: quando já empregado, com êxito, em proéxis recente.
Maxiproéxis: recebida em vida humana recente.
Minipeça: componente de Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.

IV. Igualdade. Critério aplicado para a média das consciências medíocres, de tendências ainda muito paratroposféricas, com o débito egocármico maior se comparado ao grupocármico, baseando-se na duração da vida humana, onde o período da existência intrafísica equivale ao
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período da intermissão. Por exemplo, se a consciência viveu 7 décadas na Terra, terá 7 décadas de
intermissão à frente. E, assim, prossegue.
Inconsistência. O critério da igualdade, ou da correspondência, é a suposição menos
consistente, quanto à racionalidade, nesta listagem dos critérios dos ciclos multiexistenciais e aqui
está incluído a título de informação e pesquisa.
Igualitários. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatores influentes no critério da
igualdade:
1. Assedialidade: quando recalcitrante e contaminadora.
2. Consréu: a consciex reurbanizada e resgatada extrafisicamente.
3. Corrupcionismo: o desviacionismo anticosmoético prolongado.
4. Mediocridade: evolutiva, estagnada ou excessivamente neofóbica.
5. Porão: consciencial, na adultidade, em vida humana recente.
6. Robéxis: quando vivenciada há várias vidas intrafísicas.
7. Vegetalismo: quando humano, dependente e obtuso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o ciclo
multiexistencial pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas,
dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
5. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
6. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
7. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.

QUANTO MAIS A CONSCIN SE AUTOCONSCIENTIZAR,
ENQUANTO VIVE NESTA DIMENSÃO, QUANTO AO CICLO
MULTIEXISTENCIAL, MELHOR SERÁ A POTENCIALIZAÇÃO
DO AUTODISCERNIMENTO NA INTERMISSÃO, AMANHÃ.
Questionologia. Você tem ideia de qual critério evolutivo governa a própria proéxis?
O critério da atividade, dentro do ciclo multiexistencial pessoal, soa bem ou é simpático a você?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 93, 149, 189, 219 e 250.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 53.
03. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 188, 197, 205, 493, 943, 987 e 1.032.
04. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 48.
05. 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 23 e 86.
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06. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 20.
07. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 105, 107, 109 e 122.
08. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 121.
09. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página
398.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 600, 635, 678, 745 e 757.
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CICLO PERSECUTÓRIO
(INTERPRISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciclo persecutório é a interrelação das consciências envolvidas na repetição, histórica e / ou multiexistencial, de competições territoriais, vinganças, brigas ou extermínios, podendo haver alternância na posição de perseguido e perseguidor.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivada do Latim, cyclus,
e esta do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. O termo perseguir deriva do idioma Latim Vulgar, persequiere, “perseguir”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo persecutório surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Ciclo de perseguições. 2. Perseguição em cadeia. 3. Perseguição
grupocármica. 4. Revindita secular; turno de revanches.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo persecução:
persecutor; persecutora; persecutório; reipersecução; reipersecutor; reipersecutório.
Neologia. As duas expressões compostas miniciclo persecutório e megaciclo persecutório são neologismos técnicos da Interprisiologia.
Antonimologia: 1. Ciclo reparatório. 2. Reconciliação. 3. Fraternismo.
Estrangeirismologia: o acoso; o bullying; o mobbing; a hot pursuit; a mésalliance.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Violência
anula razões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal faccioso; os antipensenes; a antipensenidade; os
batopensenes; a batopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os contrapensenes;
a contrapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
o holopensene da convivialidade doentia.
Fatologia: os conflitos intergrupais; a competitividade e o expansionismo causando ciclo
persecutório; as guerrilhas; as guerras; os genocídios; as brigas; os duelos; a inclemência; as contendas por terras; as contendas por heranças; os estratagemas; o estrategismo anticosmoético;
a vingança; o revide; o eterno revide da vingança; as perseguições; as similaridades entre as brigas e a vida selvagem dos animais lutando instintivamente pela sobrevivência; a caçada; a habilidade venatória; o encalço; a rastejadura; a tocaia; o ato de rabear; a emboscada; a falcoaria; a justiça com as próprias mãos; a pena de morte; a defesa da honra; as ideologias usadas para justificar
a subjugação do outro; a lógica binária maniqueísta; a manipulação de massas; os processos inquisitoriais; a escravidão; a conjuração; a delação sendo instrumento dos reinados de terror; a difamação; a perseguição política; a perseguição religiosa; o conflito religioso sendo desculpa para
a guerra visando poder, posição e posse; o desenvolvimento em cadeia do assédio devido à tendência humana de descontar no mais fraco as agressões recebidas do mais forte; os pais ensinando
os filhos homens a serem violentos; o machismo; a misoginia; os pais ensinando as filhas mulheres a dependência ao cônjuge; a relação de interdependência entre opressor e oprimido; a vítima
dependente do algoz; o algoz dependente da vítima; o processo educativo ineficaz da punição violenta e deliberada; o ato de passar de vítima a algoz quando há oportunidade; o abusador abusado;
o assédio moral familiar; o assédio moral no trabalho; a ausência de diálogos desassediadores;
a psicologia da vítima; a mágoa; a crença do oprimido na vitimização sendo meio de vencer o inimigo; a crença na redenção pela vitimização; a indústria armamentista.
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Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as interprisões grupocármicas, multiexistenciais e plurisseculares; o assédio cronicificado; a consciência alternando as ressomas entre 2 polos antagônicos do ciclo persecutório; a ausência de passagem pela segunda dessoma; o antepassado de si mesmo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão grupocármica; o sinergismo patológico opressor-oprimido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio capitalista
da concorrência mercadológica; o princípio anticosmoético de dividir para governar; o princípio
das cadeias alimentares regendo as relações entre os seres vivos no planeta Terra.
Codigologia: a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da Administração embasadas em técnicas de guerra; a teoria
evolutiva do holocarma; a teoria dos estágios das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de guerra; as técnicas espúrias de assédio moral; as técnicas de
caça; as técnicas para obter sucesso passando por cima dos outros; as técnicas de reconciliação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da retrocognição.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito do binômio poder–posse nas causas das guerras; o efeito da manutenção da mágoa no bloqueio do desenvolvimento do mentalsoma; o efeito dos autopensenes nas
interprisões grupocármicas; o efeito do pedido de desculpas no fim do ciclo persecutório; o efeito do perdão no fim do ciclo persecutório.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses de heteroperdoabilidade como meio eficaz para fazer a deslavagem subcerebral.
Ciclologia: o ciclo persecutório; o ciclo perseguição-vitimização-vingança eternizando
o ódio e o antagonismo entre grupos.
Enumerologia: o ciclo persecutório nas cadeias alimentares; o ciclo persecutório nas
guerras tribais; o ciclo persecutório nas rivalidades territoriais entre famílias; o ciclo persecutório
nas rivalidades patrimoniais entre familiares; os ciclos persecutórios nas escolas; os ciclos persecutórios entre tribos urbanas; os ciclos persecutórios nas guerras.
Binomiologia: a falta de vivência do binômio admiração-discordância enraizando o ciclo persecutório.
Interaciologia: a interação patológica autopensenidade autassediadora–heterassedialidade.
Crescendologia: o crescendo patológico territorialismo–expansionismo–limpeza étnica;
o crescendo patológico acumulação de posses materiais–senso de superioridade–subjugação dos
despossuídos; o crescendo patológico autoconsciência quanto à condição de vítima–revolução
sangrenta; o crescendo patológico do aumento, ao longo da história, do número de pessoas compondo as agremiações envolvidas em ciclos persecutórios; o crescendo evolutivo autoconsciência
quanto à condição de vítima–saída da vitimização pela assistencialidade; o crescendo evolutivo
síndrome do justiceiro–atividade política desassediadora das causas magnas do ciclo persecutório; o crescendo evolutivo disputas territoriais–formação de blocos econômicos–Estado Mundial.
Trinomiologia: o trinômio algoz-vítima-vingador.
Polinomiologia: o polinômio grupo assediado–líder assediador–ajudantes de algoz–vítima.
Antagonismologia: o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça interassistencial; o antagonismo cidadão atuante / cidadão ressentido; o antagonismo ciclo de perseguições / espiral de reconciliações.
Paradoxologia: o paradoxo da corresponsabilidade entre vítima e algoz pela manutenção do ciclo persecutório; o paradoxo da vítima tornar-se ajudante de algoz; o paradoxo do ge-
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nocídio iniciado após assinatura de tratado de paz; o paradoxo do amor à guerra; o paradoxo da
maior responsabilidade da vítima para saída do ciclo persecutório.
Politicologia: a assediocracia (ditadura); a política calcada em princípios cosmoéticos
sendo requisito para a saída do holopensene do ciclo persecutório.
Legislogia: a lei de talião; as leis de Drácon; a lei de causa e efeito; a lei do eterno retorno.
Filiologia: a belicosofilia; a politicofilia.
Fobiologia: a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a síndrome do estresse pós-traumático; a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de perseguição geradora de monoideísmo.
Mitologia: os mitos em relação a grupos, usados como álibis para perseguições e genocídios.
Holotecologia: a belicosoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a politicoteca; a psicoteca;
a historioteca; a sociologicoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Conflitologia; a Subcerebrologia; a Zoologia; a Retrossomatologia; a Mimeticologia; a Mesmexologia; a Vinculologia;
a Politicologia; a Zooconviviologia; a Perdologia; a Parapoliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; o algoz consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca
humana inconsciente; a pessoa servil; o ajudante de algoz; a isca humana lúcida; o ser desperto;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o assediado; o antepassado de si mesmo; o patrulheiro ideológico; o oprimido; o opressor; o traquejado; o caçador;
o caçado; o capitão do mato.
Femininologia: a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a assediada; a antepassada de si mesma; a patrulheira ideológica; a oprimida; a opressora; a traquejada; a caçadora;
a caçada; a capitã do mato.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens pathopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniciclo persecutório = a vítima tornando-se praticante de bullying; megaciclo persecutório = o sobrevivente de guerra tornando-se genocida.
Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura da vingança; a cultura da caça;
a cultura da competição.
Animação. Séries de desenhos animados retratam infindáveis ciclos persecutórios entre
personagens se machucando seriamente sem, no entanto, dessomar, a exemplo destes 18, listados
em ordem alfabética:
01. Bacamarte e Chumbinho (Punkin’Puss and Mushmouse): gato e rato. Estúdios
Hanna-Barbera (1964), EUA.
02. Bom-Bom e Mau-Mau (Roland and Rattfink): bom rapaz e soldado de guerra. Estúdios DePatie-Freleng Enterprises (1968), EUA.
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03. Cadillacs e Dinossauros (Cadillacs and dinosaurs): Estúdios Hanna-Barbera (1993),
EUA.
04. Carangos e Motocas (Wheelie and the Chopper Bunch): automóveis e motocicletas. Estúdios Hanna-Barbera (1974), EUA.
05. Careta e Mutreta (Blast Off Buzzard): abutre e cobra. Estúdios Hanna-Barbera
(1977), EUA.
06. Cobrinha Azul e Besouro Japonês (The Blue Racer): réptil e besouro. Estúdios
DePatie-Freleng Enterprises (1972), EUA.
07. Formiga e Tamanduá (The Ant and the Aardvark): Estúdios DePatie-Freleng Enterprises (1972), EUA.
08. Leão da Montanha e Major (Snagglepuss): Estúdios Hanna-Barbera (1961), EUA.
09. Papa Léguas e Coiote Coiô (Road Runner): galo corredor e coiote dos desertos do
sudoeste americano. Estúdios Warner Bros (1949), EUA.
10. Penélope Charmosa e Tião Gavião (The Perils of Penelope Pitstop): competidores
automobilísticos. Estúdios Hanna-Barbera (1969), EUA.
11. Pernalonga, Eufrazino Puxa-Briga, Hortelino Troca-Letra, Patolino e Gaguinho (Looney Tunes): coelho, homens, pato e porco. Estúdios Warner Bros (1930), EUA.
12. Pica-Pau e Leôncio (Woody Woodpecker): pica-pau e leão marinho. Estúdio de
Walt Lantz (1940), EUA.
13. Piu-piu e Frajola (The Sylvester and Tweety): passarinho e gato. Estúdios Warner
Bros (1930), EUA.
14. Plic, Ploc e Chuvisco (Pixie and Dixie and Mr. Jinks): 2 ratos e gato. Estúdios
Hanna-Barbera (1958), EUA.
15. Popeye e Brutus (Popeye the Sailor): 2 marinheiros. Fleischer Studios (1929),
EUA.
16. Sardinha e Filé (The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show): gato e cão. Disney (1995), EUA.
17. Tom e Jerry (Tom and Jerry): gato e rato. Estúdios Hanna-Barbera (1940), EUA.
18. Zé Bolha e Juca Bala (Motormouse and Autocat): gato e rato. Estúdios Hanna-Barbera (1969), EUA.
Educação. A conscin, ainda na infância, aprende a naturalizar a perseguição através da
ludicidade, em desenhos animados e jogos eletrônicos persecutórios.
Taxologia. Segundo a Historiologia, eis, em ordem cronológica, 9 ciclos persecutórios,
indicando alternância entre algoz e vítima:
1. Guerra do Peloponeso (431–404 a.e.c): contendas territoriais entre Atenas e a Liga
de Estados do Peloponeso, liderada por Esparta, pelo Império Ateniense, resultando na vitória de
Esparta e reforço dos regimes oligárquicos em toda a Grécia.
2. Guerras Púnicas (264–146 a.e.c): série de 3 conflitos entre a República Romana
e a República de Cartago, resultando no domínio de Roma sobre o controle comercial do Mar
Mediterrâneo.
3. Violência esportiva: os primeiros registros ocorreram na antiga Constantinopla, em
corrida de bigas, envolvendo os times Azuis e Verdes na Revolta de Nika (532 e.c.), resultando
em destruição de metade da cidade e milhares de mortes. Atualmente, ocorrem episódios de guerras entre torcidas no mundo todo, a exemplo das associações Hooligans, responsáveis pelas brigas
entre torcidas organizadas no esporte britânico.
4. Cruzadas (1096–1464): movimento iniciado na Europa visando a reconquista de territórios muçulmanos outrora ocupados pelos cristãos, especialmente Jerusalém. O movimento
acirrou as brigas entre o Cristianismo e o Islã e contribuiu para o fortalecimento do comércio entre Ocidente e Oriente.
5. Guerra dos 100 anos (1337–1453): série de conflitos entre França e Inglaterra por
territórios e impostos. A guerra encerra-se com a vitória dos franceses na batalha de Castillon,

Enciclopédia da Conscienciologia

5683

à 17 de julho de 1453. Porém, a finalização oficial das hostilidades entre França e Inglaterra se
deu somente em agosto de 1475, com a assinatura do tratado de Picquigny, na França, durante
o reinado de Luís XI (1423–1483).
6. Guerra dos 30 anos (1618–1648): conflito internacional entre defensores católicos
do imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico aliado ao espanhol Felipe III, ambos da dinastia de Habsburgo, contra a católica França e mais a coligação protestante de principados alemães formada por Holanda, Dinamarca e Suécia. O embate, envolvendo rivalidades
entre católicos e protestantes e brigas territoriais e comerciais, provocou problemas econômicos
e demográficos na Europa Central e terminou, após negociações ao longo do tempo, com a assinatura de vários tratados, denominados Paz ou Tratado de Westfália (1648).
7. Conflitos entre gangues: lutas travadas entre distintas gangues, associações de malfeitores cultivando hábitos, crenças e visuais característicos, a exemplo dos grupos Blackstone
Rangers e Devil’s Disciples, de Chicago (1960).
8. Conflito entre as famílias S. e A.: transcorrido no estado de Pernambuco, na década
de 1970, finalizando em pacto de paz selado pelo cantor e compositor Luíz Gonzaga do Nascimento (1912–1989).
9. Genocídio em Ruanda: conflito político em Ruanda entre as etnias tutsis e hutus,
iniciado quando os colonizadores belgas, no início do Século XX, empreenderam política de discriminação e restrição de direitos aos hutus, declarando-os inferiores e deixando, após a descolonização na década de 1960, legado de ódio entre as duas etnias. O revanchismo dos hutus levou
os tutsis a se refugiarem em Uganda e formarem, junto aos hutus moderados, a Frente Patriótica
Ruandense (FPR). Mesmo após assinatura de tratado de paz, em 1993, entre o governo de Ruanda
e membros do FPR, o atentado ao avião do presidente, hutu, Juvénal Habyarimana (1937–1994),
foi atribuído aos tutsis, passando os hutus a conclamarem, pelo rádio, a população a matar todos
os tutsis, culminando em genocídio (1994).
Ideologia. No ciclo persecutório, não raro, o ódio é alimentado por ideias generalizando
os trafares de indivíduos a todos os componentes do grupo.
Terapeuticologia. O processo de superação do ciclo persecutório exige, ao menos, os
4 momentos dispostos em ordem funcional:
1. Recin: o autenfrentamento das causas intraconscienciais.
2. Recéxis: a mudança de comportamento.
3. Ação política: a qualificação das relações sociais.
4. Ação parapolítica: a interassistência multidimensional.
Interassistencialidade. A ação interassistencial tarística rompe o ciclo persecutório ao
atingir o âmago da irracionalidade mantenedora da alternância entre algoz e vítima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciclo persecutório, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia patológica: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
04. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
05. Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
06. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ciclologia: Holociclologia; Neutro.
Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
Conscin monoideica: Parapatologia; Nosográfico.
Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.

O CICLO PERSECUTÓRIO É ORIGINADO NA ÁVIDA BUSCA DE PODER, POSIÇÃO E POSSE, PERPETUADO POR
IGNORÂNCIA, ÓDIO E VINGANÇA, SÓ SE DISSOLVENDO
COM INTERASSISTENCIALIDADE E COMPREENSÃO MÚTUA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está em qual momento do ciclo persecutório,
origem, perpetuação ou dissolução? Já consegue vislumbrar o mundo desprovido de caças e caçadores?
Filmografia Específica:
1. Abril Despedaçado. País: Brasil. Data: 2001. Duração: 99 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14
anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Walter Salles. Elenco: José Dumont; Rodrigo Santoro; Rita Assemany; Luiz Carlos Vasconcelos; Ravi Ramos Lacerda; Flavia Marco Antonio; Everaldo Pontes; & Othon Bastos. Produção:
Arthur Cohn. Direção de Arte: Cassio Amarante. Roteiro: Walter Salles; Sérgio Machado; & Karim Aïnouz. Baseados
no livro de Ismail Kadaré. Fotografia: Walter Carvalho. Música: Antonio Pinto. Montagem: Isabelle Rathery. Figurino:
Cao Albuquerque. Edição: Isabelle Rathery. Companhia: Co-produção VideoFilmes; Haut et Cort; Bac Filmes; & Dan
Valley Film Ag. Distribuidora: Miramax Films; & Columbia TriStar do Brasil. Sinopse: No sertão brasileiro, Tonho
é impelido pelo pai a travar luta com membro da família rival, devido ancestral luta por posse de terra.
2. Hotel Ruanda. Título Original: Hotel Rwanda. País: Reino Unido; Estados Unidos; Itália; & África do
Sul. Data: 2004. Duração: 121 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês;
Português; Francês; & Espanhol (em DVD). Cor: Colorido. Direção: Terry George. Elenco: Xotani Mali; Dom Cheadle;
Sophie Okonedo; Joaquim Phoenix; Jean Reno; Desmond Dube; Hakeen Kae-Kazim; Tony Kgoroge; Rosie Motene; Neil
McCarthy; Nick Nolte; Fana Makoena; & Jeremiah Nouveau. Produção: Terry George; & A. Kitman Ho. Direção de
Arte: Emma MacDevitt. Roteiro: Keir Pearson; & Terry George. Fotografia: Vincent G. Cox; & Robert Fraisse. Música: Rupert Gregson-Williams; Andrea Guerra; & Martin Russell. Figurino: Ruy Filipe. Edição: Naomi Geraghty. Efeitos
Especiais: Baseblack; & Capital FX. Estúdios: Lions Gate Films Inc.; Kigali Releasing Limited; Inside Track Films;
Mikado Film S.r.L.; Industrial Development Corporation of South Africa; & Miracle Pictures. Distribuidora: United Artists; Lions Gate Films Inc.; & Imagem Filmes. Sinopse: Baseado em fatos reais, retrata a ação do gerente de hotel em Kigali, capital da Ruanda, para salvar 1.200 pessoas da morte durante a eclosão do genocídio em Ruanda, perpetrado pela etnia hutu à etnia tutsi.
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel Muniz; pref. Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 20 cenografias; 18
E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões e ditos populares; 56 filmes; 10 gráfs.; 1 foto; 6 ilus.; 20 infográficos;
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionamentos; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 5 websites; glos. 86 termos;
2 apênds.; posf.; 265 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 125 a 144.
02. Eagleton, Terry; Ideologia (Ideology); trad. Silvana Vieira; & Luís Carlos Borges; revisoras Adma Fadul
Muhana; & Ada Santos Seles; 204 p.; 7 caps.; 1 enu.; 1 ilus.; 196 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Unesp; São Paulo, SP; 1997;
páginas 15 e 16.
03. Freire, Paulo; Pedagogia do Oprimido; 213 p.; 3 caps.; 21 x 14 cm; br.; 45ª Ed.; Paz & Terra; São Paulo,
SP; 2005; página 33.
04. Hirigoyen, Marie-France; Assédio Moral: A Violência Perversa do Cotidiano (Le Harcèlement Moral);
trad. Maria Helena Kühner; 224 p.; 12 caps.; 8 enus.; 21 x 14 cm; br.; 10ª Ed.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2008;
páginas 152 a 161.
05. Magnoli, Demétrio; Org.; História das Guerras; Antologia; revisores Celso de Campos Jr.; & Ruy Azevedo; 480 p.; 15 cronologias; 4 enus.; 16 ilus.; 34 mapas; 236 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; Contexto & Boitempo Editorial;
São Paulo, SP; 2009; páginas 20 a 27, 48 a 74, 99 a 129 e 166 a 170.
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06. Maia, Dália Maria B.; Conflito e Família: Formas de Sociabilidade no Sertão Cearense; Revista Brasileira de Sociologia da Emoção (RBSE); Quadrimensário; Vol. 5; N. 13; 22 refs.; João Pessoa, PB; Abril, 2006; páginas 15
a 30.
07. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 17 fotos; 5 microbiografia; 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 160 e 161.
08. Mendiowicz, Mauro V.; Figueira, Ivan; Transmissão Intergeracional da Violência Familiar: O Papel
do Transtorno do Estresse pós-traumático; Revista Brasileira de Psiquiatria; Trimensário; Vol. 29; N. 01; 5 refs.; Rio de
Janeiro, RJ; Março, 2007; páginas 86 a 95.
09. Pimenta, Carlos Alberto Máximo; Violência entre Torcidas Organizadas de Futebol; São Paulo em
Perspectiva; Trimensário; Vol. 14; N. 02; 1 enu.; 33 refs.; São Paulo, SP; Abril, 2000; páginas 122 a 128.
10. Veja; Redação; O que eles têm na Cabeça? Os Selvagens Skinheads que obrigaram Dois Jovens a se Jogar de Um Trem; Revista; Semanário; Ed. 1.833; Ano 36; N. 50; Seção: Polícia; 1 tab.; São Paulo, SP; 17.12.03; páginas
17 e 18.
11. Vianna, Hermano; Org.; Galeras Cariocas: Territórios de Conflitos e Encontros Culturais; Antologia;
revisora Josette Babo; 280 p.; 8 caps.; 133 refs.; 19 x 13 cm; br.; UFRJ; Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 34.
12. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 701 a 705.
13. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 609 a 616.
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CICLO REPARATÓRIO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciclo reparatório é o procedimento técnico, detalhista, da reparação, restauração ou ajuste de deslize específico, cometido e reconhecido por parte da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. A palavra reparado provém do idioma Latim, reparatus, “reparado; começado de novo; adquirido de novo; recobrado; suprido; recuperado; ressarcido; trocado; cambiado”, particípio passado de reparare, “preparar de novo; tornar a começar”. Apareceu no Século XV. O vocábulo reparatório surgiu em
1881.
Sinonimologia: 1. Ciclo retificador. 2. Ciclo restaurador. 3. Ciclo recuperador.
4. Ciclo corretor.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo reparação:
irreparabilidade; irreparável; reparabilidade; reparada; reparadeira; reparadeiro; reparado;
reparador; reparadora; reparafusado; reparafusar; reparametrização; reparametrizador; reparametrizadora; reparametrizante; reparametrizar; reparametrizável; reparante; reparar; reparativa; reparativo; reparatório; reparável; reparo.
Neologia. As 3 expressões compostas ciclo reparatório, ciclo reparatório imediato e ciclo reparatório mediato são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Invigilância. 2. Dispersão ética. 3. Escapismo. 4. Desviex. 5. Heterotopia.
Estrangeirismologia: o recall; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autorreciclagem cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a manutenção da harmonia autopensênica.
Fatologia: o dever de reparação; a coragem da reparação pessoal; os trabalhos de reparação; a inteligência da reparação instantânea do erro; o reparo dos erros sistemáticos; o reparo do
dano; a reparação do conserto; a autorretratação pública; a restauração da falha; o acerto; a recuperação do defeito; a assistência reparadora; a soneca (sesta) reparadora; as cirurgias plásticas
reparadoras; a reparação das perdas ósseas dos acidentados; a reparação molecular no âmbito da
Nanotecnologia; o ajuste oportuno; a reparação dos desvios da retaguarda; a reparação pessoal exclusiva; a reparação pessoal envolvendo o grupo evolutivo; a reparação do roteiro evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paraplástica reparadora psicossômica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocorreção-autopacificação.
Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da coerência.
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Tecnologia: as técnicas para prevenção e correção de erros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos.
Ciclologia: o ciclo reparatório; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo reparatório dissuasão-reconsideração-retratação; o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata.
Enumerologia: a renovação; a indenização; o ressarcimento; o recobramento; o resgate;
a reforma; a emenda.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto.
Interaciologia: a interação homeostática das correções dos enganos.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo séculos de viciações–milênios
de reparações.
Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-autoconscientização-autocorreção; o trinômio autocorreção-heterocorreção-omnicorreção; o trinômio comportamental sem reparo–sem
retoque–sem rebarba; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio vontade granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio da decisão técnica aqui-hoje-já; o trinômio autodeterminação-automotivação-autoconfiança.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo engano / reparação; o antagonismo autocorreção
imediata dos seres lúcidos / autocorreção postergada dos seres incautos; o antagonismo correção adequada / perfeccionismo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;
a cosmoeticofilia; a disciplinofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a analiticoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocriticologia; a Autoconscienciometrologia;
a Verbaciologia; a Autocoerenciologia; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cyclus; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ciclo reparatório imediato = a reparação executada imediatamente ao
deslize cometido e reconhecido; ciclo reparatório mediato = a reparação executada longo tempo
depois do deslize cometido e reconhecido.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciclo reparatório, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
06. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
10. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Paraanaplasia: Psicossomatologia; Homeostático.
13. Recobramento: Recexologia; Neutro.
14. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
15. Retificação: Recexologia; Homeostático.

COM O PASSAR DO TEMPO E O ACÚMULO DE EXPERIÊNCIAS, A CONSCIN LÚCIDA AUMENTA A EFICÁCIA,
DIMINUI O PERÍODO EMPREGADO NAS REPARAÇÕES
E ATÉ A NECESSIDADE DE EXECUTAR RETIFICAÇÕES.
Questionologia. Como enfrenta você, leitor ou leitora, a questão das reparações pessoais? As reparações pessoais são mediatas ou imediatas?
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CIDADANIA MULTIDIMENSIONAL
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cidadania multidimensional é o exercício responsável realizado pela
conscin, homem ou mulher, na condição de habitante do Cosmos, notadamente no desempenho
teático do epicentrismo assistencial universalista, cosmoético e maxifraterno da técnica energética pararreurbanológica, objetivando a melhoria das demais consciências, dos locais ou dos ambientes nas múltiplas dimensões onde transita, em consonância com o Paradireito e o Paradever.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cidade procede do idioma Latim, civitas, “cidade; reunião de cidadãos; nação; pátria, foro; direito do cidadão romano; o povo da cidade”, e esta de civis, “cidadão; cidadã”. Surgiu no Século XIII. O termo cidadania apareceu em 1913. O elemento de composição multi procede do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim,
dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Cidadania cósmica. 2. Cidadania pluridimensional. 3. Cidadania interdimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas cidadania multidimensional, cidadania multidimensional primária e cidadania multidimensional avançada são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Cidadania unidimensional. 2. Cidadania monodimensional. 3. Cidadania nacional. 4. Cidadania terrestre.
Estrangeirismologia: o rapport com a Policarmologia; o upgrade do código pessoal de
Cosmoética (CPC); o modus vivendi assistencial multidimensional; a participação autoconsciente
na assistência full time.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmovisão social multidimensional cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Cidadania multidimensional: omniassistência.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cósmica; o holopensene
pessoal da multidimensionalidade; o holopensene pessoal da Interconviviologia; o holopensene
pessoal fraterno e acolhedor; o holopensene da policarmalidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; a assistência aos bolsões holopensênicos; a pensenidade paradireitológica; a autopensenização qualificada pelo Universalismo.
Fatologia: o exercício da cidadania aplicável em qualquer dimensão; a assistencialidade
em múltiplos níveis evolutivos; a compreensão das delimitações dos paradireitos e paradeveres,
em relação ao assistente e ao assistido; a ação pessoal interassistencial intrafísica; o acolhimento
interassistencial às comunidades dos ambientes físicos degradados; o respeito às individualidades;
o abertismo consciencial; a holomaturidade; a vivência assistencial intrafísica; a cidadania unidimensional; a qualificação da conduta humana; a melhoria das sociedades intrafísicas (Socins); as
interrelações conscienciais na Socin; o exercício do autodiscernimento e das condutas cosmoéticas na Socin, ainda patológica; as interligações dos fatos e parafatos; a evitação das interprisões
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grupocármicas; a interassistencialidade em todos os níveis às consréus ressomadas neste Planeta;
o tratado Homo sapiens reurbanisatus; a realização terrestre inédita; a iniciativa planetária pioneira; o exercício da cidadania multidimensional alicerçando os deveres e direitos da conscin assistente; a abertura de trilhas evolutivas; as verdades relativas de ponta (verpons); os empreendedorismos evolutivos assistenciais; a teática dos direitos e deveres da cidadania pluridimensional;
a Era Consciencial; a Era dos Serenões; a cosmificação da consciência; o exercício da cidadania
multidimensional fundamentado no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Parafatologia: a cidadania multidimensional; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o autorreconhecimento multidimensional da conscin; a assunção da pararresponsabilidade assistencial no exercício da cidadania multidimensional; o maxifraternismo interassistencial;
as parainterrelações conscienciais; o contato com seres extraterrestres fundamentados na Cosmoética, Universalismo e Fraternismo; as sociedades extrafísicas (Sociexes); o sobrepairamento assistencial às comunidades extrafísicas atrasadas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático enquanto balizador da cidadania multidimensional; a paraatuação consciente, cosmoética e concomitante
em múltiplas dimensões existenciais; a parateática cosmoética do Paradireito e Paradever no exercício da cidadania multidimensional; o exercício da cidadania multidimensional aplicado às comunexes baratrosféricas; as projeções assistenciais lúcidas no exercício da cidadania multidimensional; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF);
a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a participação e rememoração em resgates extrafísicos;
a participação autoconsciente nas reurbanizações extrafísicas; as neoverpons parassociológicas resultantes da teática da cidadania multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cidadania intrafísica–cidadania multidimensional; o sinergismo microcosmo-macrocosmo; o sinergismo holopensene pessoal–holopensene grupal; o sinergismo proéxis individual–proéxis grupal.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da Cosmoética fundamentando a cidadania multidimensional; o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos
doente assistir o mais doente; o princípio do Universalismo; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade pacífica; o princípio da confraternização universal;
o princípio do Estado Mundial Cosmoético.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da intercooperação cósmica; a teoria da existência de vida extraterrestre; a teoria da
minipeça do maximecanismo na evolução grupal; as novas teorias conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica da tenepes;
a técnica do anonimato assistencial; a técnica energética pararreurbanológica; as técnicas projetivas; as técnicas de abordagem extrafísica; a técnica da setorização holopensênica; a técnica da
vetorização pararreurbanológica; a técnica do pararreurbanograma; o acesso à paratecnologias
de comunexes avançadas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na condição de ferramenta de autopesquisa da Sociologia e Parassociologia; os voluntários da Associação internacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico
da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
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Efeitologia: o efeito dos holopensenes patológicos desequilibrando conscins e consciexes; o efeito da reurbex na reurbin; o efeito halo da interassistencialidade consciencial; o efeito
cosmoético da assunção da cidadania multidimensional; os efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial na maxiproéxis; o efeito do avanço assistencial; o efeito dos resgates extrafísicos; os efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial no exercício da cidadania.
Neossinapsologia: a aquisição das neossinapses cosmoéticas; as neossinapses da maxiconvivialidade; as neossinapses resultantes da teática das paraleis; as parassinapses geradas pela cosmopensenização.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo das neoideias conscienciológicas; o ciclo multiexistencial grupal (CMG); a interassistencialidade cosmoética atuando no ciclo dessoma-ressoma das consreús reurbanizadas.
Enumerologia: a assunção da responsabilidade multidimensional; a liderança cosmoética; a predisposição assistencial; a participação ativa nas reurbanizações intrafísicas; a ação tarística em múltiplas dimensões; o exercício das paraleis cósmicas; a teática do universalismo.
Binomiologia: o binômio cidadania convencional–cidadania multidimensional; o binômio Socin-Sociex; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio varejismo
consciencial–atacadismo consciencial; o binômio admiração-discordância; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação conscins-consciexes; a interação microcosmo-macrocosmo;
a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação holopensene individual–holopensene grupal; a interação assistente-assistido; a interação
equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo das condições interassistenciais evolutivas das consciências; o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo unidimencionalidade-multidimensionalidade; o crescendo conviviológico cosmoético; o crescendo Sociologia-Parassociologia; o crescendo Direitologia-Paradireitologia.
Trinomiologia: o trinômio ego-grupo-policarma; o trinômio Cosmos-consciência-energia.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
bairro-cidade-estado-país-continente-Planeta-Cosmos.
Antagonismologia: o antagonismo cidadania convencional / cidadania multidimensional; o antagonismo autassistência egocármica / interassistência policármica; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo anticosmoética / Cosmoética;
o antagonismo monopensenização / cosmopensenização.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a maxiproexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parassociocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção da interassistencialidade cosmoética
multidimensional; as leis do Cosmos; a lei da megafraternidade; a lei da não interferência evolutiva; a autocompreensão das leis da Socin no exercício da cidadania convencional; a teática das
paraleis enquanto ferramenta delimitadora da assistência policármica.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia;
a conviviofilia; a sociofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a neofobia; a consciexofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose.
Maniologia: mania de pensar somente em si.
Holotecologia: a socioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Pararreurbanologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Proexologia; a Projeciologia;
a Autodiscernimentologia.
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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 isca humana lúcida; a consciex baratrosférica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cidadania multidimensional primária = a do cidadão iniciante no desempenho do epicentrismo assistencial da técnica energética pararreurbanológica; cidadania multidimensional avançada = a do cidadão autolúcido no desempenho do epicentrismo assistencial da
técnica energética pararreurbanológica.
Culturologia: a cultura evolutiva da Policarmologia; a Multiculturologia Multidimensional; a Interculturologia.
Paradireitologia. Segundo a Conscienciologia, na evolução consciencial, a assunção da
cidadania multidimensional leva a consciência a atuar conforme as paraleis naturais do Cosmos,
respeitando os limites entre assistido e assistente.
Interrelação. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 temas interrelacionados na prática da cidadania multimensional:
1. Amparabilidade: o rapport com amparadores extrafísicos.
2. Assistencialidade: a participação semanal, na técnica energética pararreurbanológica grupal, realizada pela ASSIPEC.
3. Bolsão holopensênico: a identificação de atmosfera energética dos diferentes grupos
da setorização holopensênica.
4. Parassociograma: a avaliação das ingerências extrafísicas (assédio / amparo), refletidas na Socin.
5. Projeção: a promoção de assistência, projetado junto com amparadores, às consciexes patológicas dos bolsões holopensênicos.
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6. Setorização holopensênica: o estabelecimento ou definição de área geográfica, para
atuação na condição de epicentro assistencial universalista, cosmoético e maxifraterno.
7. Sociograma: a avaliação das interrelações sociais entre as conscins integrantes dos
bolsões holopensênicos.
8. Tares: a promoção da tarefa do esclarecimento às consciências dos grupos setorizadas, quando possível.
9. Vetorização pararreurbanológica: a observação e mensuração quanto à direção,
sentido e intensidade dos efeitos reurbanológicos em setor holopensênico intrafísico específico.
Consequências. Segundo a Evoluciologia, no caminho natural da evolução da consciência, o autodiscernimento leva a Cosmoeticologia e esta à Interassistenciologia. Tal progressão
compõe de modo espontâneo o exercício da cidadania multidimensional.
Hipóteses. Pela Assistenciologia, pode-se considerar duas hipóteses quanto à duração
e extensão da assistência, detalhadas em 4 categorias, descritas em ordem lógica, capazes de caracterizar a atuação da conscin, no exercício da cidadania multidimensional:
A. Cronêmica
1. Descontínua / momentânea / pontual: assistência restrita a momento específico.
2. Contínua / cíclica / full time: abrange o período ressoma / dessoma do assistido.
B. Proxêmica
3. Isolada: assistência específica a conscin ou consciex, sem considerar o grupocarma.
4. Integrada: a interassistencialidade circunscrita máxima. Nesse aspecto, a assistência
deixa de ser descontínua, isolada, momentânea, pontual e varejista, e passa a ser como onda, criando reverberação ou ressonância assistencial em todo o setor holopensênico de assistência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cidadania multidimensional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Confronto sociológico: Parassociologia; Neutro.
05. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
06. Dupla cidadania funcional: Autexperimentologia; Neutro.
07. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
09. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia, Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Neocidadania proexológica: Proexologia; Homeostático.
12. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
13. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Parassociologia: Holorressomatologia; Homeostático.
15. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
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ASSUMIR A CIDADANIA MULTIDIMENSIONAL É CONDIÇÃO
AVANÇADA CAPAZ DE FACULTAR À CONSCIN LÚCIDA,
COSMOÉTICA E COSMOVISIOLÓGICA, ASSISTIR ÀS DEMAIS CONSCIÊNCIAS, CONFORME PARALEIS CÓSMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do exercício teático da cidadania multidimensional? Utiliza tal prática assistencial na cotidianidade? Quais resultados obteve?
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 546, 863 a 983.
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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 168 a 191,
235 a 269, 271 a 316, 403 a 447, 836 a 862, 1.018 a 1.033.
3. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;
1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 111 a 118.
4. Idem; O que é a Conscienciologia; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 184 p.; 100 caps.; 20
E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 15 técnicas; 11 testes; 16 websites; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 60 a 61 e 131 a 134.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
381 a 389.
6. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 106 a 120.
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CIDADE NATAL
(PROCEDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cidade natal é o município, local geográfico circunscrito ou centro urbanístico de povoação onde ocorre a ressoma da conscin, homem ou mulher, em determinada vida
humana, servindo de indicador de origem ou procedência intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cidade vem do idioma Latim, civitas, “cidade; reunião de cidadãos; nação; pátria, foro; direito do cidadão romano; o povo da cidade”, e esta de civis, “cidadão;
cidadã”. Surgiu no Século XIII. O termo natal deriva do mesmo idioma Latim, natalis, “de nascimento”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Urbe natalícia. 2. Cidade de origem.
Antonimologia: 1. Estado natal. 2. País de origem.
Estrangeirismologia: a polis; o modus operandi local; o modus vivendi pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento das oportunidades evolutivas do local de nascimento.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paraprocedência:
verdadeira autoprocedência.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas, referentes ao tema:
1. “Cidadã. A conscin lúcida precisa se convencer, em seu benefício, que, antes de tudo, é cidadã da Natureza e cidadã do Cosmos, para só então ser cidadã da Socin, quando ainda
Patológica”.
2. “Cidadaniologia. Quando o Estado Mundial for implantado neste Planeta Terra,
a cidadania das conscins será planetária”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene citadino; o holopensene coletivo; o materpensene urbano; a fôrma holopensênica; a identificação do holopensene local;
a comparação entre o holopensene da cidade natal e outra diversa; a busca do holopensene intrafísico ideal.
Fatologia: a cidade natal; a naturalidade; o gentílico; a Geopolítica; a cidadania temporária; os hábitos, costumes e valores adquiridos na cidade natalícia; a fixação intrafísica em único
local durante toda a existência; a interferência sofrida pela conscin por intermédio da atuação do
padrão de pensamentos, sentimentos e energias do local, de modo sadio ou nosográfico; a influência de ambientes específicos favoráveis ou desfavoráveis à reciclagem existencial; a relação entre
a cidade e a força presencial da conscin ressomada naquela localidade; a proxêmica favorecendo
a convivialidade; a qualidade de vida medida nos centros urbanos; as heranças sociais, culturais
ou do meio humano onde a conscin é criada; o bairrismo; o patriotismo; o ultranacionalismo;
o conservantismo; o tradicionalismo; a interioriose; o apego excessivo à terra natal; o paroquialismo estagnador; os ambientes potencializadores das tendências negativas da consciência; o ambiente intrafísico natalício degradado influenciando na programação existencial; as cidades recebendo, cada vez mais, as ressomas de legiões de consréus; a autorganização no exercício da cidadania; o desenvolvimento da autoconsciência libertária; a apatricidade; o senso universalista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a análise multidimensional da mesologia; a intoxicação energética adquirida em função de longos períodos de
convivência no local de origem; o planejamento do evoluciólogo quanto à escolha da cidade mais
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adequada para a ressoma do intermissivista, visando o cumprimento da proéxis; a adaptabilidade
da paragenética junto ao novo ambiente de ressoma; a interferência das Sociedades Extrafísicas
(Sociexes) sobre as Sociedades Intrafísicas (Socins); a procedência extrafísica sendo a real origem da consciência; o senso permanente de Para-Humanidade; a cidadania cósmica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holopensene pessoal–holopensene local; o sinergismo
local de ressoma–momento evolutivo do ressomante.
Principiologia: o princípio da evolução grupal; os princípios da proéxis pessoal;
o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio de gerar-se somas, não consciências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de prioridades pessoais; os códigos de condutas socioculturais.
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da Intermissiologia; a teoria da seriexialidade; a teoria da Evoluciologia; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da fôrma holopensênica.
Tecnologia: as técnicas de reconhecimento local; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da priorização evolutiva; a técnica do megafoco evolutivo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico, cosmoético, interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invísivel da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito das decisões aprioristas; os efeitos das manifestações bioenergéticas nos ambientes frequentados; o efeito dos holopensenes patológicos desequilibrando conscins
e consciexes; o efeito da reurbex na reurbin; os efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial no exercício da cidadania; os efeitos dos impactos sociais, econômicos, culturais e demográficos nas regiões de origem.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do contato com novas estruturas
socioculturais; as neossinapses geradas na troca de experiências entre os parceiros evolutivos;
as neossinapses derivadas do convívio multicultural.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; o ciclo revigorador dos recomeços intrafísicos.
Enumerologia: a cidade sustentável; a cidade planejada; a cidade criativa; a cidade atratora; a cidade artificial; a cidade global; a cidade modelo.
Binomiologia: o binômio conservantismo-recéxis; o binômio cidade-homem; o binômio
Geografia-Parageografia; o binômio evolução pessoal–evolução grupal; o binômio neocultura-autorreciclagem; o binômio cidadania convencional–cidadania multidimensional; o binômio Socin-Sociex.
Interaciologia: a interação evolução pessoal–holopensene ideal; a interação minipeça
autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação oportunidades
recebidas–expertises disponibilizadas.
Crescendologia: o crescendo vida intrafísica–vida extrafísica; o crescendo das recins
consecutivas ao longo da vida humana; o crescendo mundinho individual–senso universalista;
o crescendo Sociologia-Parassociologia.
Trinomiologia: o trinômio interiorose-apriorismose-neofobia; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio cultura nuclear–cultura grupocármica–cultura policármica;
o trinômio residência-trabalho-voluntariado.
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Polinomiologia: o polinômio mudança-reperspectivação-planejamento-consecução;
o polinômio bairro-cidade-estado-país-continente-Planeta-Cosmos.
Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;
o antagonismo cultura universalista / cultura regionalista; o antagonismo inteligência evolutiva
/ idiotismo cultural; o antagonismo interesses universalistas / interesses bairristas.
Paradoxologia: o paradoxo da vida intrafísica calcada na extrafisicalidade.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: a Medida Provisória N. 776 / 2017, permitindo a opção de registro da criança no local de nascimento ou de residência.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a xenofilia; a interassistenciofilia; a culturofilia.
Fobiologia: a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da interioriose; a síndrome do estrangeiro; a síndrome da
apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a dromomania.
Mitologia: os mitos culturais.
Holotecologia: a seriexoteca; a convivioteca; a proexoteca; a intermissioteca; a ressomatoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Procedenciologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Homeostaticologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Vivenciologia; a Temperamentologia; a Recexologia; a Diplomaciologia; a Paradiplomaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enraizada; a conscin telúrica; a conscin interiorana; a conscin urbanita; a conscin nômade; a conscin cosmopolita.
Masculinologia: o conterrâneo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a conterrânea; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens
universalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens geopoliticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicidade natal = a pequena, de influência regional; megacidade natal
= a grande, de influência global.
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Culturologia: a cultura da Evoluciologia; o Multiculturalismo.
Classificação. As cidades podem ser classificadas, dentre outras características, de acordo com o porte, tendo como critério o número populacional. Eis, a título de exemplo, 4 tipos de
categorizações especificando as cidades em geral:
1. Pequena: até 100 mil habitantes.
2. Média: de 100 mil a 500 mil habitantes.
3. Grande: de 500 mil a 1 milhão de habitantes.
4. Metrópole: mais de 1 milhão de habitantes.
Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 7 categorias de cidades quanto à função, para
análise, cotejo e reflexão:
1. Históricas: Atenas (Grécia); Ouro Preto (Brasil).
2. Industriais: Manchester (Reino Unido); Volta Redonda (Brasil).
3. Político-administrativas: Washington (EUA); Brasília (Brasil).
4. Portuárias: Roterdã (Holanda); Santos (Brasil).
5. Religiosas: Fátima (Portugal); Aparecida (Brasil).
6. Tecnológicas: Boston (EUA); Campinas (Brasil).
7. Turísticas: Paris (França); Foz do Iguaçu (Brasil).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cidade natal, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptação cognopolita: Adaptaciologia; Neutro.
02. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
03. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
04. Cidadania multidimensional: Parassociologia; Homeostático.
05. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
09. Neocidadania proexológica: Proexologia; Homeostático.
10. Oportunidade de viver: Proexologia; Homeostático.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Ressoma na trifron: Ressomatologia; Neutro.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Zeitgeist da ressoma: Ressomatologia; Neutro.

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DA CIDADE NATAL,
APROVEITAR O AMBIENTE DA RESSOMA COM LUCIDEZ
ASSISTENCIAL É FOCO INTELIGENTE PARA A REALIZAÇÃO DA PROÉXIS ASSUMIDA NO CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reside atualmente na cidade natalícia? Já avaliou
o papel da urbe natal pessoal para o cumprimento dos paradeveres proéxicos?
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CIENCIÊS
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cienciês é o somatório das linguagens simbólicas dos conhecimentos racionais, verificáveis, falíveis e sistematizados, constituindo o modo de comunicação dos poliglotas e eruditos em Ciências, permitindo a interlocução multidisciplinar precisa e clara entre as diferentes áreas dos saberes da Humanidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra ciência vem do idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber;
Ciência; habilidade; prenda”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ês é formador de adjetivos e substantivos gentílicos e deriva do idioma Latim Vulgar, ense.
Sinonimologia: 1. Linguagem científica vulgar. 2. Interlocução interdisciplinar inteligível. 3. Interlocução multidisciplinar. 4. Linguagem técnica. 5. Linguagem poliédrica. 6. Linguagem miriaédrica. 7. Linguagem mentalsomática. 8. Linguagem erudita. 9. Intercâmbio de informações multidisciplinares.
Neologia. O vocábulo cienciês e as duas expressões compostas cienciês básico e cienciês
proficiente são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Linguagem de massa. 02. Linguagem vulgar. 03. Linguagem regional. 04. Linguagem mística. 05. Linguagem ininteligível. 06. Linguagem insciente. 07. Gíria.
08. Jargão profissional. 09. Linguagem religiosa. 10. Comunicação boca a boca.
Estrangeirismologia: a language of Science; a open mind; o way of discovery; a research communication; o exchange of know-how; a Wissenssoziologie.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade técnico-científica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o assunto:
– Pesquisar: entrecruzar achados. Paradigma: dogma científico. Paradoxos evitam preconceitos.
Citaciologia. Eis citação evidenciando a ciência como processo comunicativo interdependente cognitivo, social e político: “Se você não consegue explicar algo de modo simples
é porque não entendeu bem a coisa” (Albert Einstein, 1879–1955).
Filosofia: a Epistemologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade científica; o holopensene
pessoal da liberdade de expressão; o pensene descritivo; o pensene sistematizado; o pensene investigativo; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o cienciês; os glossários técnicos-científicos; os dicionários; as enciclopédias;
o conceito; o constructo; o caderno de experimentos pessoais; o diário de campo codificado;
o bloco de anotações; as siglas; a nomenclatura dos elementos químicos (Tabela Periódica); a nomenclatura dos compostos químicos inorgânicos e orgânicos; a nomenclatura de proteínas; a nomenclatura genética; a Taxologia e sistemática dos seres vivos; o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais (DSM-IV) publicado pela American Psychiatric Association (APA);
a Escala Evolutiva das Consciências; o Procedimento Operacional Padrão (POP); o Projeto
Brasil Três Tempos; o Project 2061 da American Association for the Advancement of Science
(AAAS); o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); o Índice Gini; a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT); a Plataforma Currículo Lattes do CNPq; a hiperespecialização da Ciência; a alfabetização científica; a educação científica; o conhecimento na condição de rede de
significados; as ecologias cognitivas; o fórum de discussões interdisciplinares; os museus intera-
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tivos de ciência e tecnologia; o papel do conhecimento integral na formação de cidadãos críticos
e cosmoéticos; a ampliação da cosmovisão pessoal através dos estudos e pesquisas sistemáticas;
o uso do conscienciologês.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autalfabetização psicossomática e mentalsomática; a multidimensionalização do saber; a auteducação psicossomática; o uso do mentalsoma no discernimento de
cada veículo de manifestação; a vivência da telepatia intrafísica; as pesquisas do conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo poliglotismo-polimatia; o sinergismo darwiniano inteligência-socialidade-linguagem; o sinergismo conhecimentos científicos–cosmovisão; o sinergismo cognição-cooperação-comunicação; o sinergismo dos múltiplos saberes; o sinergismo terminologia científica–linguagem científica–literacia científica; o sinergismo linguagem científica–
–pensamentos científicos–atitudes científicas.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do autodidatismo da conscin semperaprendente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da precaução; o princípio da segurança; o princípio da falseabilidade de hipóteses, teorias e leis científicas; o princípio
da aprendizagem vitalícia; o princípio organizador dos saberes; o princípio da comunicação teática dos conhecimentos científicos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código genético; o código Morse; o código fonético.
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria da reverificação racional
permanente.
Tecnologia: a técnica de compactação de conhecimentos; a técnica da multifacetação
cognitiva; a técnica da circularidade; a técnica da exaustividade; a técnica do bloco tridisciplinar; a técnica dos blocos intelectivos; as neotecnologias propiciando agilidade às trocas intelectivas planetárias pelas comunicações on line–on time–full time.
Voluntariologia: o voluntariado teático na Holoteca; o voluntariado teático no Holociclo; o voluntário teático na IC Reconscientia; o voluntário técnico na IC Reaprendentia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível dos Comunicólogos;
o Colégio Invisível dos Pesquisadores Independentes; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da linguagem na cognição; o efeito coevolucionário gene-cultura;
o efeito do intercâmbio de informações na aquisição de novas competências; o efeito do círculo
vicioso do ensino dogmático de ciência; o efeito das variações de interpretação da informação;
o efeito do emocional sobre a cognição; o efeito das controvérsias epistemológicas sobre o progresso da Ciência; o efeito do letramento científico no exercício da democracia.
Neossinapsologia: as neossinapses multidisciplinares ampliando a cosmovisão multidimensional.
Ciclologia: o ciclo tecnológico ciência básica–ciência aplicada; o ciclo evolução da comunicação–interavidade social.
Enumerologia: a linguagem científica; a linguagem científica dirigida ao público infantil; a linguagem do jornalismo científico; a linguagem técnica; a linguagem enciclopédica; a linguagem dos museus; a linguagem matemática; a linguagem de programação; a linguagem mentalsomática.
Binomiologia: o binômio informação-conhecimento; o binômio detalhismo-compactação; o binômio habilidades distintas–conhecimentos específicos; o binômio declarações-evidên-
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cias, o binômio conhecimento tal qual se faz–conhecimento tal qual se diz; o binômio fronteiras
disciplinares–complexidade da realidade; o binômio ciência faz história–história faz ciência.
Interaciologia: a interação conhecer-explicar; a interação saber-fazer; a interação conhecimento-existência; a interação dos conceitos-procedimentos-axiologias; a interação epidemiologia de risco–jornalismo científico; a interação formação profissional integral–capacitação
para o trabalho em equipe multidimensional; a interação certezas absolutas–obscuridade de conhecimentos.
Crescendologia: o crescendo atitudes científicas–habilidades científicas–conceitos científicos; o crescendo comunicativo monoglotismo-poliglotismo-cienciês-conscienciologês–conscienciês; o crescendo da linha do tempo do desenvolvimento das tecnociências eletronóticas;
o crescendo produção de conhecimento–formação profissional–prestação de serviços; o crescendo cultura científica–ciência cidadã; o crescendo maturidade psicossomática–diálogo interdisciplinar científico.
Trinomiologia: o trinômio poliglotismo-erudição-cienciês; o trinômio compreensão-definição-socialização; o trinômio cientificismo comercial–cientificismo industrial–cientificismo
militar; o trinômio ensino-pesquisa-extensão; o trinômio caminhos múltiplos da educação–
–aprendizagem significativa–inteligências múltiplas; o trinômio espaços de interseção–expansão
de campos–abertura de fronteiras; o trinômio ciências-tecnologia-consciência; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-paraperceptibilidade-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio habilidades complexas–linguagem–altruísmo–interassistencialidade; o polinômio fato-observação-dialética-interpretação-erudição; o polinômio disciplinaridade–interdisciplinaridade–multidisciplinaridade–transdisciplinaridade; o polinômio tempo do fazer ciência–tempo do jornalismo–tempo da opinião pública–tempo do poder legislativo;
o polinômio saber científico–senso comum–ciência cidadã–cidadania; o polinômio comunicação-cooperação-socialização-altruísmo; o polinômio sociedade do conhecimento–partilha do saber–
–intercâmbio de pesquisadores–redes interinstitucionais.
Antagonismologia: o antagonismo simplificação da unidade / complexificação do acúmulo; o antagonismo cultura de massa / cultura científica; o antagonismo conhecimento científico / senso comum; o antagonismo conhecimento regulação / conhecimento emancipação; o antagonismo conhecimento científico intrafísico / conhecimento paracientífico; o antagonismo crença
/ experimentação; o antagonismo monoculturalidade religiosa / multiculturalidade científica;
o antagonismo identidade cultural / choque cultural; o antagonismo sociedade do conhecimento
/ sociedade do risco; o antagonismo ensina-se demais / aprende-se de menos; o antagonismo dividir o conhecimento / concentrar o poder.
Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação.
Politicologia: a tecnocracia; a democracia do saber; cienciocracia; a política de cooperação científica internacional.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei do maior esforço evolutivo em grupo; as leis científicas; a lei da responsabilidade pela consequência da aplicação do conhecimento
científico.
Filiologia: a cienciofilia; a comunicofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia;
a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a neofobia; a cognofobia; a comunicofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas.
Mitologia: o mito dos gênios isolados; o mito da neutralidade científica; o mito do poder dos cientistas; o mito da ciência pura; o mito da ciência como luxo para poucos.
Holotecologia: a ciencioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a linguisticoteca;
a culturoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a simboloteca; a iconoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cerebrologia; a Pesquisologia; a Lexicologia;
a Epistemologia; a Linguisticologia; a Mentalsomatologia; a Polimaticologia; a Tudologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin poliglota; a conscin autoditada.
Masculinologia: o cientista; o tecnólogo; o pesquisador; o lexicólogo; o lexicógrafo;
o sistemata; o estudante; o professor; o universitário; o jornalista científico; o comunicador;
o acoplementista; o agente retrocognitor; o agente pré-cognitor; o amparador intrafísico; o comunicólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tertuliano; o verbetólogo; o holossômata;
o superdotado; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a cientista; a tecnóloga; a pesquisadora; a lexicóloga; a lexicógrafa;
a sistemata; a estudante; a professora; a universitária; a jornalista científica; a comunicadora;
a acoplementista; a agente retrocognitora; a agente pré-cognitora; a amparadora intrafísica; a comunicóloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tertuliana; a verbetóloga; a holossômata; a superdotada; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens communicator; o Homo
sapiens intellectualis; 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: cienciês básico = os glossários técnico-científicos; cienciês proficiente =
as enciclopédias multidisciplinares.
Culturologia: a cultura da partilha do saber; a cultura dos intercâmbios acadêmicos;
o descarte da cultura inútil; a cultura polimática.
Intercâmbio. A Ciência opera em contextos pesquisísticos, acadêmicos, técnicos, econômicos, sociais e políticos multidisciplinares, tornando imprescindível a utilização de sistemas
de comunicação os quais proporcionem intercâmbio objetivo, claro e preciso de informações. Eis,
em ordem alfabética, 20 áreas científicas, atuais, exemplificativas da aplicação do cienciês:
01. Astrofísica.
02. Bioestatística.
03. Biofísica.
04. Biogeografia.
05. Bioinformática.
06. Bioquímica.
07. Citogenética.
08. Diplomacia.
09. Direito Internacional.
10. Ecotoxicologia.
11. Evolução Biológica.
12. Evolução Consciencial.
13. Fisicoquímica.
14. Fisioterapia.
15. Geopolítica.
16. Imunoistoquímica.
17. Nanobiotecnologia.
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18. Paleontologia.
19. Psicologia Social.
20. Psiconeuroimunologia.
Categoriologia. De acordo com a Holossomatologia, as pesquisas das linguagens de comunicação podem ocorrer, basicamente, em 3 dimensões, não excludentes, expostas e exemplificadas a seguir, na ordem da sutileza dos veículos de manifestação da consciência:
1. Cienciês somático. O uso dos conhecimentos técnico-científicos de Anatomofisiologia para compreender a linguagem do próprio soma, por exemplo, o diagnóstico clínico.
2. Cienciês psicossomático. A interpretação dos signos a partir das emoções desencadeadas pela associação com informações prévias da memória. A linguagem é informacional e contextual, por exemplo, o Neuromarketing.
3. Cienciês mentalsomático. As habilidades organizacionais complexas de aquisição,
arquivamento, resgate e reintrepretação de conhecimentos de modo a obter respostas ativas, reflexivas, claras e precisas em relação aos contextos vivenciados. A linguagem é instrumento de criatividade e liberdade de expressão, por exemplo, a Bioestatística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cienciês, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bloco intelectivo: Comunicologia; Neutro.
02. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
03. Compactação: Experimentologia; Neutro.
04. Consciência miriaédrica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
06. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Crescendo Eletronótica-Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Mentalês: Intraconscienciologia; Neutro.
10. Neociência conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
12. Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.
13. Técnica do bloco tridisciplinar: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

O CIENCIÊS UTILIZA DIVERSOS SABERES MULTIDISCIPLINARES, PROMOVENDO O AUMENTO DE HABILIDADES
COGNITIVAS COMPLEXAS MENTAISSOMÁTICAS, INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA A TRIDOTAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. No inventário das aquisições pessoais, quais os conhecimentos científicos conquistados por você, leitor ou leitora? Qual nível de desempenho demonstra na compreensão do cienciês?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
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tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
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Webgrafia Específica:
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CIENTISTA MURISTA
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cientista murista é a conscin pesquisadora, homem ou mulher, explicitamente bifronte nas relações sociais, manifestando condutas ou comportamentos temporários de
reprimir a autafetividade, autoposicionamentos e a autexposição, mantendo-se em subnível evolutivo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo cientista deriva do idioma Inglês, scientist, “cientista”, e este do
idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber; Ciência; Arte; habilidade; prenda”. Apareceu no
Século XIX. O termo muro vem do idioma Latim, murus, “parede; cerca”. Surgiu no Século XIII.
O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Cientista indeciso. 2. Cientista bifronte. 3. Observador decidofóbico.
Neologia. As duas expressões compostas cientista murista intermissivista e cientista murista não intermissivista são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 1. Cientista posicionado. 2. Cientista determinado. 3. Cientista decidido. 4. Cientista comprometido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscernimento quanto à qualidade das interações pessoais.
Coloquiologia: o ato de dourar a pílula; a conversa mole.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Murismo:
subnível evolutivo. Murista: irresoluto consciente.
Citaciologia: – É mais valente quem vence seus desejos do que quem vence seus inimigos; pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo (Aristóteles, 384–322 a.e.c.).
Ortopensatologia. “Murismologia. Ele fica em cima do muro. Assim, se analisa o posicionamento do murista consciente. Sem dúvida, uma condição, na maioria das oportunidades, inteiramente anticosmoética. A conscin lúcida há de ser definida em suas assertivas. Caso contrário, jamais alcançará a paraconvivência com os amparadores extrafísicos de função”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da indecisão; o holopensene pessoal da submissão;
a ausência de qualificação pensênica; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os betapensenes; a betapensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os tropopensenes; a tropopensenidade; a necessidade da autopensenidade cosmoética.
Fatologia: a acomodação da conscin de maneira viciosa às autocorrupções; a falta do
posicionamento franco; a indecisão constante; a conivência incessante; o ato de fazer média por
insegurança; as concessões exageradas desvalorizando a autestima; as coleiras do ego; as ações
anticosmoéticas estagnadoras; o ato de não parar para pensar; a condição permissiva à instintividade do subcérebro abdominal; as tendências egoísticas; a sensação de tédio por falta de autopesquisa; os autoconflitos sustentadores do bifrontismo; os trafais do cientista murista; a falta de autocriticidade; a baixa autestima; a necessidade de agradar o outro; o fato de não gostar de se expor; a automimese em momentos de crise; a robotização existencial por fuga; as repercussões da
falta de autoposicionamento; interprisões grupocármicas por medo de posicionar-se de modo
aberto e sincero; as ambiguidades deficitárias dos relatos projetivos; a procrastinação da tenepes;
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a assunção do ônus do não; o abertismo a diferenças de opiniões; a necessidade da reciclagem intraconsciencial; a reeducação das manipulações conscienciais; a Autopesquisologia contribuindo
para o rompimento dos comportamentos repetitivos geradores de autodesorganização holossomática; a autorreeducação evolutiva.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias defasadas; as primeiras projeções assediantes; o parapsiquismo destrambelhado; a autointoxicação energética; os bloqueios chacrais; a autassedialidade cronicificada; os bolsões extrafísicos
patológicos podendo dominar o comportamento humano da conscin permissiva; o reconhecimento multidimensional das limitações pessoais; as assimilações patológicas; a ação dos guias amauróticos extrafísicos; a falta do posicionamento energético efetivo; a necessidade da autorganização intraconsciencial como repelente de assediadores; a leitura diária como telepatização qualificada de consciexes inspiradoras; a paraconvivência com os amparadores extrafísicos de função;
a priorização da autodisciplina no cumprimento das tarefas multidimensionais cotidianas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento–ação–convergência de ideias; o sinergismo aproveitamento das oportunidades–objetividade; o sinergismo autorganização-amparabilidade; o sinergismo transparência-lucidez; o sinergismo autorganização-parapercepção.
Principiologia: a inexistência do princípio consciencial cosmoético; a ausência do princípio da descrença (PD); a falta da vivência do princípio autocosmoético ―aconteça o melhor para todos‖; o princípio de abster-se diante da dúvida; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio de não ter medo de errar; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: a ineficiência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autassedialidade; a teoria das interprisões grupocármicas;
a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da otimização do tempo.
Tecnologia: a técnica autoprojecioterápica; as técnicas autoconsciencioterápicas; as
técnicas das desassins diárias; a técnica do pensenograma; a técnica da pulsação dos chacras
para sensibilização energossomática; a técnica da ação pelas pequenas coisas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito nocivo da autossabotagem; o efeito antiproexológico da indecisão;
os efeitos da falta de comprometimento; os efeitos benéficos imediatos do posicionamento pessoal; os efeitos homeostáticos do amadurecimento pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses motivadoras de recins; as neossinapses da vivência
dos neoacertos; as neossinapses autorganizativas.
Ciclologia: o ciclo de autossabotagens; a autolucidez quanto ao ciclo infindável da autorganização; o ciclo planejamento-ação-replanejamento.
Enumerologia: a acomodação estagnadora; a despriorização do posicionamento assertivo; a perda de tempo; a banalização das vivências sadias; o boicote à autoproéxis; o esbanjamento
de oportunidades; o desperdício existencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ação-reação; o binômio
assim-desassim; o binômio sentido parcial–sentido geral; o binômio autoconformismo-anticonformismo; o binômio crise-crescimento; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio rotina-progresso; o binômio tacon-tares; o binômio presente-futuro; o binômio autoconfrontação inventariológica–acerto das prioridades; o binômio fuga de si mesmo–coragem para evoluir.
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Interaciologia: a interação procrastinação–autossabotagem deficitária; a interação irresponsabilidade-indisponibilidade.
Crescendologia: o crescendo autaceitação–autossuperação dos traços fardos.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio discernimento–autolucidez–bem-estar; o trinômio motivação-estratégia-autoconfiança.
Polinomiologia: o polinômio infantilismo-egocentrismo-expectativas-frustações.
Antagonismologia: o antagonismo ganhos secundários / ganhos evolutivos; o antagonismo fuga / assertividade cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de a superação da antiga vulnerabilidade produzir neoforça; o paradoxo de a zona de conforto poder gerar desconforto.
Legislogia: a lei do menor esforço; as leis cósmicas ainda ignoradas pela Humanidade;
a lei da ação e reação agindo sobre as escolhas pessoais.
Fobiologia: a comunicofobia; o travão gerada pela evoluciofobia; a fobia à autexposição
pública; a sociofobia; a neofobia; a necessidade de extinguir a neofobia; a profilaxia da decidofobia; as fobias atuais com origem em retrovidas.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do workaholism;
a prevenção da síndrome da procrastinação; a profilaxia da síndrome da insegurança; a autossuperação da síndrome da autovitimização; a evitação da síndrome do ansiosismo; a síndrome do
autodesperdício de oportunidades e companhias evolutivas.
Maniologia: a autocorrupciomania; a mania de defender maus hábitos pessoais; a mania
de procrastinar hábitos evolutivos.
Mitologia: a queda do mito da autoimagem idealizada.
Holotecologia: a decidoteca; a desafioteca; a proexoteca; a maturoteca; a nosoteca; a recicloteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Autorganizaciologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Temperamentologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Autorrecexologia; a Pensenologia;
a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin manipuladora; a pessoa indecisa; a consciência influenciável;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser autorganizado; a pessoa frágil; a conscin imatura; a conscin autocentrada.
Masculinologia: o cientista murista; o assediador intrafísico; o inocente útil; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o proexista; o educador; o evoluciente; o inversor existencial; o homem de ação.
Femininologia: a cientista murista; a assediadora intrafísica; a inocente útil; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a proexista; a educadora; a evoluciente; a inversora existencial; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scientista; o Homo sapiens sugestionabilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens bifrontis; o Homo sapiens cobaya.
V. Argumentologia
Exemplologia: cientista murista intermissivista = aquele conhecedor da Conscienciologia, acostumado à zona de conforto, mantendo o ciclo de autossabotagem impedidor de autorreciclagens e da assunção de responsabilidades proéxicas multidimensionais; cientista murista não
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intermissivista = aquele eletronótico, acomodado à zona de conforto, defensor do status pessoal
acadêmico impedidor de renovações e da assunção de responsabilidades intrafísicas.
Culturologia: a cultura da autocorrupção; a cultura da evitação do desperdício de
oportunidades; a cultura de deixar para amanhã; a cultura da acomodação; a evitação da cultura
de ―empurrar com a barriga‖; a cultura da dispersividade; a cultura dos idiotismos culturais;
a cultura da longevidade produtiva; a cultura das reciclagens pessoais; a cultura da Conscienciologia.
Terapeuticologia. Sob o enfoque da Autoconsciencioterapia, a partir da análise detalhista dos trafores e dos trafares pessoais, a conscin pode compreender a vertente autossabotadora ou
condição aflitiva gerada pela indecisão através do emprego lúcido do ciclo autoconsciencioterápico, disposto em 4 etapas na ordem funcional:
1. Autoinvestigação: observar atentamente detalhes da manifestação pessoal atual
e episódicas, procurando sustentar a atenção nas autoparapercepções.
2. Autodiagnóstico: examinar, detalhar e aprofundar a identificação de trafores, trafares
e trafais para motivar a introspecção, avaliando possíveis ganhos secundários, causas da manutenção de imaturidades e habilidades a serem conquistados.
3. Autenfrentamento: iniciar a prática do autenfrentamento com ações possíveis à superação da manifestação do atual trafar.
4. Autossuperação: verificar o grau de domínio das etapas anteriores avaliando os traços superados para a conquista da condição atual de homeostase.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cientista murista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Angústia humana: Parapatologia; Nosográfico.
03. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
07. Autorganização nos estudos: Autorganizaciologia; Homeostático.
08. Capacidade ociosa proexológica: Proexometrologia; Nosográfico.
09. Cientista reciclante: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Estagnação consciencial: Autassediologia; Nosográfico.
11. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
12. Nostalgia: Nostologia; Nosográfico.
13. Procrastinação danosa: Autorganizaciologia; Nosográfico.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

O CIENTISTA MURISTA PODE AUTOSSUPERAR-SE DAS
IMATURIDADES DISFUNCIONAIS DE POSICIONAMENTO,
PRIORIZANDO O AUTODISCERNIMENTO E A PACIFICAÇÃO
ÍNTIMA PARA A RENOVAÇÃO COSMOÉTICA E EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica algum traço ou perfil murista? Quais
técnicas utiliza para as autorreciclagens evolutivas?
Bibliografia Específica:
1. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flavia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
10 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 1 apênd.; 344 refs.; 21 x 14 cm;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 39, 45, 124, 194, 201 a 203 e 262.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.117.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 254 e 255.

J. L.
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CIENTISTA RECICLANTE
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cientista reciclante é a conscin, homem ou mulher, interessada na autopesquisa promovedora da mudança pessoal para melhor, na busca prioritária, crescente e contínua
da auto-homeostase holossomática, tornando-se especialista em autorrenovação evolutiva e produção de gestações conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cientista deriva do idioma Inglês, scientist, “cientista”, e este do
idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber; Ciência; Arte; habilidade; prenda”. Apareceu em
1899. O prefixo re deriva do mesmo idioma Latim, re, “retrocesso; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, “período de
anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autocientista reciclante. 2. Cientista afeito à reciclagem. 3. Pesquisador reciclante. 4. Investigador reciclante. 5. Observador reciclante.
Neologia. As duas expressões compostas cientista reciclante básico e cientista reciclante avançado são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Cientista eletronótico. 2. Cientista alienado. 3. Cientista dogmático.
4. Cientista embotado. 5. Cientista ph.Deus.
Estrangeirismologia: o brilliant brain; o cérebro multifacetado; o crazy scientist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autocognição.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cientista reciclante investiga-se. Sejamos cientistas reciclantes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene do paradigma
consciencial; a autodisciplina pensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade
pensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a implantação da autopensenização multidimensional.
Fatologia: a pesquisa autoparticipativa; as energias do pesquisador influenciando na própria investigação, no sujeito e no objeto de pesquisa; o cientista de si mesmo; o paradigma consciencial aplicado à pesquisa e às reciclagens pessoais; as verdades relativas de ponta influenciando
o resultado da pesquisa; o fato de o cientista reciclante poder ser qualquer pessoa com vontade de
promover ciclos de renovação; a autossatisfação íntima removedora de travões a partir da aceleração dos autodesempenhos reciclofílicos; o locus interno promotor de autocuras; o autodirecionamento promovedor de gestações conscienciais; a autopercepção dos trafores e trafares; a autoconsciência do limite das primeiras mudanças; as mudanças sistemáticas; a autossinceridade ao
assumir as próprias inquietações; a preocupação com melhoramentos contínuos; a replicabilidade
de experimentos motivando a autovivência; a identificação e aplicação dos autopotenciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ampliando a autoconfiança na autoparapercepção; a autopesquisa diante dos parafatos; a autocomprovação parapsíquica; o parafato de a autoconfiança parapsíquica
ser adquirida pela conscin na repetição dos trabalhos energéticos diários e pesquisas parafenomenológicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia; o sinergismo intuição-razão; o sinergismo descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo teática-verbação.
Principiologia: o princípio da teática pesquisística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à autopesquisa; o código
do exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; a teoria
e vivência da neutralidade pesquisística; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da
holomemória pessoal; a teoria da otimização do tempo.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da tentativa e acerto; as técnicas de
viver evolutivamente; a técnica da omnipesquisa permanente; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da teática conscienciológica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico fortalecendo o holopensene da convivialidade e do compartilhamento das reciclagens dos autopesquisadores.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia; as comunidades informais de cientistas ou os Colégios Invisíveis da Ciência; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos das
rotinas úteis sobre os hábitos pessoais; os efeitos das autocríticas profundas rastreadoras do
temperamento milenar; os efeitos das autopesquisas nas reciclagens pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas durante a experimentação diária; as neossinapses contribuindo para o materialismo científico; as neossinapses das reflexões periódicas
desenvolvidas pela introspecção filosófica.
Ciclologia: o ciclo refletir-analisar-concluir; o ciclo investigar-raciocinar-solucionar;
o ciclo estudar-pensar-metodizar; o ciclo pesquisar-analisar-matematizar-teorizar; o ciclo produtivo mentalsomático da gescon.
Enumerologia: a autexperimentação científica; a autorreflexão racional; o autoconhecimento analítico; a autorreciclagem existencial; a autorrenovação íntima; a automudança do patamar evolutivo; a auto-homeostase holossomática.
Binomiologia: o binômio princípio filosófico–compreensão metafísica; o binômio análise–síntese mecanicista; o binômio evidência–desdobramento pesquisístico.
Interaciologia: a interação subjetividade-objetividade; a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a interação autodiscernimento intelectual–autocognição teática; a interação
Teaticologia-Verbaciologia-Gesconologia.
Crescendologia: o crescendo logicidade da Filosofia–racionalidade da Ciência; o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo da Autodiscernimentologia Evolutiva; o crescendo
autexperimentos-autorreflexões-autotares; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo conhecimento da matéria–conhecimento da consciência; o crescendo paradigma newtoniano-cartesiano-fisicalista–neoparadigma consciencial emergente.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-coerência; o trinômio analisar-entender-concluir; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autoconsciencioterapia; o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC).
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Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-compreensão-neoideia-hipótese; o polinômio observar-raciocinar-matematizar-concluir; o polinômio refletir-especular-filosofar-teorizar.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade conscienciológica / racionalidade
cartesiana; o antagonismo corpo mecânico / consciência dinâmica; o antagonismo vida contemplativa / vida ativa; o antagonismo pesquisa da matéria / pesquisa da consciência.
Paradoxologia: o paradoxo da dúvida científica; o paradoxo do cientista neofóbico;
o paradoxo do cientista religioso; o paradoxo do cientista de si mesmo.
Politicologia: a discernimentocracia; a argumentocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da ação e reação.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a autenfrentamentofilia; a raciocinofilia; a autexperimentofilia; a autoconscienciofilia; a mnemofilia; a grafofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a comunicofobia;
a assistenciofobia; a sociofobia; a interaciofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da apriorismose;
a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da subestimação; a síndrome do Diploma; a síndrome do ph.Deus; a síndrome da infradotalidade energética
(casca grossa).
Maniologia: a sofismomania; a teomania.
Mitologia: as autodesmitificações científicas; a queda do mito da autoimagem idealizada; a libertação das mitologias pseudocientíficas; o fim do mito da objetividade científica absoluta.
Holotecologia: a filosofoteca; a teoteca; a ciencioteca; a metodoteca; a matematicoteca;
a analiticoteca; a cognoteca; a logicoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia;
a Cogniciologia; a Autorrecinologia; a Autexperimentologia; a Experimentologia; a Autanaliticologia; a Antidogmatologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Epistemologia; a Erudiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin reciclante; a conscin enciclopedista; a conscin racional; a conscin
intelectual; a conscin mentalsomática; a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin-trator científica; a conscin autopesquisadora; a conscin teática.
Masculinologia: o cientista reciclante; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o projetor consciente; o homem racional; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o autopesquisador-cobaia.
Femininologia: a cientista reciclante; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a parapercepciologista; a projetora consciente; a mulher racional; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a autopesquisadora-cobaia.
Hominologia: o Homo sapiens autoscientificus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autologicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: cientista reciclante básico = a conscin autorreciclante habituada à autopesquisa e autexperimentação teáticas na produção do primeiro paper; cientista reciclante avançado = a conscin autorreciclante habituada à autopesquisa e autexperimentação teáticas na produção da megagescon.
Culturologia: a cultura da Descrenciologia; a cultura da autexperimentação; a cultura
do esforço autopesquisístico; a cultura da autorreflexão permanente; a cultura da valorização
das reciclagens; a cultura da autopesquisa científica.
Posturas. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 posturas estruturadoras da autopesquisa geral ou da autopesquisa conscienciológica:
1. Autenfrentamento. As reciclagens contínuas.
2. Autossuperação. A preservação da saúde e higidez pensênica.
3. Compreensão. A aplicação da autoinvestigação ampliando a compreensão da manifestação e do temperamento consciencial.
4. Continuísmo. A vontade forte empregada no aprimoramento constante.
5. Transparência. A eliminação de autenganos no aprofundamento da autopesquisa sincera.
Indicadores. Sob a ótica da Experimentologia, eis 5 exemplos de indicadores da condição de cientista reciclante, listados em ordem alfabética:
1. Anticonflituosidade. Reduz o nível de auto e heteroconflituosidade no exercício da
escrita interassistencial.
2. Autoinvestigação. Investiga os trafores, trafares e trafais.
3. Autorganização. Delimita as tarefas básicas da rotina útil, adotando agenda pessoal,
metas a curto, médio, longo e longuíssimo prazo.
4. Priorização. Lista as prioridades reciclológicas do momento evolutivo.
5. Reeducação. Reeduca os autopensenes para modificação da auto e heteroimagem distorcida.
Recéxis. No âmbito da Recexologia, toda reciclagem existencial tem por embasamento
outras reciclagens periódicas e permanentes na autaplicação da investigação, sistematização, experimentação, análise, teste e compartilhamento das gescons sobre a realidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cientista reciclante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Cartesianismo: Cogniciologia; Neutro.
05. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Crescendo Eletronótica-Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
10. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
11. Princípio da verpon: Principiologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
Síndrome do conflito de paradigmas: Parapatologia; Nosográfico.

O CIENTISTA RECICLANTE DESAFIA AUTOLIMITES E EXPERIENCIA AUTOPESQUISA HOLOSSOMÁTICA, RENOVANDO, CONTINUAMENTE, A REALIDADE CONSCIENCIAL RUMO A NEOPATAMARES EVOLUTIVOS GESCONOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, desafia os próprios limites? Quais trafores do cientista reciclante tem aplicado nas autopesquisas?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Juliana; & Carvalho, Francisco; Síndrome do Conflito de Paradigmas: Proposição de Nova
Patologia Consciencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 25 enus.; 1 microbiografia; 165 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março,
2011; páginas 80 a 91.

J. L.
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CINCO CICLOS
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cinco ciclos é o período de trabalho ou de evolução da periodicidade
pentacíclica – Curso Intermissivo (CI), tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e completismo consciencial (compléxis) – proexológica, prioritária e pesquisística da conscin lúcida,
intermissivista ou cognopolita, homem ou mulher, no Terceiro Milênio, na Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cinco vem do idioma Latim Vulgar, cinque, e este do idioma Latim
Clássico, quinque, “cinco”. Apareceu em 1269. O vocábulo ciclo procede do idioma Francês, cycle, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Cinco etapas evolutivas. 02. Espiral proexológica prioritária.
03. Cinco etapas libertárias. 04. Escalada evolutiva pentacular. 05. Priorização pentafásica de
aquisições. 06. Pentaciclo evolutivo. 07. Evolucionismo quinqueangular. 08. Pentatlo ascendente. 09. Patamares pentárquicos evolutivos. 10. Pentâmero de autoconscientização multidimensional.
Antonimologia: 01. Autodesorganização. 02. Incompléxis. 03. Mimeticidade.
04. Mesméxis existencial. 05. Circunlóquio antievolutivo. 06. Pentaciclo estacionário. 07. Inalterabilidade evolutiva. 08. Ambilevidade evolutiva. 09. Estagnação evolutiva. 10. Automimeses
inúteis.
Estrangeirismologia: a dedicação full time à autoproéxis; o ranking da proexidade pessoal; a Cognópolis como sendo o Megaevolutionarium; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do discernimento autorretrocognitivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a regularidade das manifestações
pensênicas pessoais; a uniformidade dos ortopensenes; a ortopensenidade; o extrapolacionismo
autopensênico; a autopensenização evolutiva; os parapensenes; as parapensenidades.
Fatologia: a frequência periódica da evolução consciencial; o ritmo evolutivo pessoal;
a espiral da evolução consciencial; a fórmula do aproveitamento da vida; a euritmia consciencial;
a pontualidade da conscin; a assiduidade interassistencial; o leque de manifestações prioritárias;
as variações intencionais sobre o mesmo tema evolutivo da Enciclopédia da Conscienciologia;
o pentatlo duplista; o turno intelectual; o proexograma.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da circularidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Ciclologia: os cinco ciclos; o ciclo evolutivo pessoal (CMP); o ciclo circadiano; o ciclograma.
Enumerologia: o encerramento do ciclo; o fechamento do círculo; a finalização do período; a conclusão da etapa; o acabamento do giro; o domínio do circuito; a conquista do patamar
evolutivo.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio revezador consciex-conscin.
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Crescendologia: o crescendo pentagonal.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo compléxis / incompléxis.
Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a pentatlofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a proexoteca; a pentatloteca; a socioteca; a parapsicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Ciclologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Autoparapercepciologia; a Autopesquisologia; a Autorganizaciologia;
a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana autoconsciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pentaciclista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens cohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: cinco ciclos condição inicial = a de quem já está enfrentando, de modo
parcial, o ciclograma prioritário, diariamente, por meio da prática da tenepes; cinco ciclos condição final = a de quem completou, de modo integral, satisfatoriamente, a autoproéxis.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, na ordem funcional, no caso, cronológica, os 5 ciclos de conquistas racionais libertárias, componentes do ciclograma prioritário
para a conscin lúcida:
1. Curso Intermissivo (CI): a conquista da consciex do período pré-ressomático ou antes do renascimento somático (ressoma). A conscin intermissivista ou o Homo sapiens intermissivus com ou sem macrossoma.
2. Tenepessologia: a manutenção das práticas diárias das tarefas energéticas pessoais
(tenepes), podendo ocorrer ainda na fase da preparação proexológica, antes dos 35 anos de idade,
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empregando a técnica da inversão existencial (invéxis). A conscin tenepessista ou o Homo sapiens tenepessista.
3. Epicentrologia: a conquista da condição do epicentrismo consciencial (epicon ou
epicentro consciencial), alcançando o centro ou o meio da trajetória dos 5 ciclos e, não raramente,
vivenciando ciclos de primeneres (cipriene). A conscin epicêntrica ou o Homo sapiens epicentricus.
4. Despertologia: o domínio da condição do ser desassediado permanente total (desperto), em geral a partir dos 46 anos de vida física, sendo possível até a ofiex pessoal. O ser humano
desperto ou o Homo sapiens despertus.
5. Complexiologia: a conquista do completismo existencial, proexológico, ao fim da
existência humana, declarado depois da desativação somática (dessoma). A consciência completista, Homo sapiens completista ou o Homo sapiens proexologus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os 5 ciclos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Ciclo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
07. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
09. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
10. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
11. Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

OS CINCO CICLOS PROEXOLÓGICOS DA CONSCIN LÚCIDA ESTÃO EXPOSTOS, O TEMPO TODO, COM DETALHES
E INTERCONEXÕES ASSISTENCIAIS, AO MODO DE DESAFIO FUNDAMENTAL PARA QUEM TEM AUTOMOTIVAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enfrenta os 5 ciclos prioritários nesta existência humana? Como está você se saindo de tal empreitada autoproexológica?
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CINEMA TARÍSTICO
(CINEMATOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cinema tarístico é a projeção audiovisual utilizada enquanto promotora
do esclarecimento assistencial e cosmoético, objetivando, com base no paradigma consciencial,
apresentar, conotar, correlacionar, descrever, exemplificar, ilustrar, reconstituir, registrar, representar ou retratar fatos e parafatos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cinema vem do idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego,
kinemá, “movimento; ação de observar; observatório”. Surgiu, no idioma Português, em 1953.
A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tariha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para
fora; transformação”. O vocábulo claro procede do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim,
mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Cinematografia tarística. 2. Película tarística. 3. Audioimagética assistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas cinema tarístico, cinema tarístico extraconscienciológico e cinema tarístico intraconscienciológico são neologismos técnicos da Cinematografologia.
Antonimologia: 1. Cinematografia patológica. 2. Película manipuladora. 3. Audioimagética assediadora.
Estrangeirismologia: o cine; a picture; o movie club; a cinematographie; o filme technik promovendo o senso crítico; a performance da mise-en-scéne; o script writing; as celebrities;
o set de filmagem; o making off dos bastidores; o pitch apresentado aos patrocinadores; o story
board; os drive-in; os runners auxiliando os técnicos experientes; o casting; o rapport com o paradigma consciencial; o Cinemarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criatividade tarística.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cinema tarístico: esclarecimento. Filme: gancho paradidático. Filmografia: cosmograma audiovisual. Cinema: alcance universal.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares caracterizando o tema: a magia do cinema;
a comédia da vida; a fábrica de ilusões.
Citaciologia. Eis 4 citações relativas ao tema: – A arte não é uma verdade, a arte é uma
mentira que nos ensina a compreender a verdade (Pablo Picasso, 1881–1973). Na natureza nada
se cria, nada se perde, tudo se transforma (Antoine Lavoisier, 1743–1794). Os filmes, mais do
que uma forma de entretenimento, são importantes instrumentos que podem nos inspirar a crescer (Nancy Peske e West Beverly). Eu quero tirar a ciência do domínio exclusivista dos sábios
para entregá-la ao povo (Edgar Roquette-Pinto, 1884–1954).
Unidade. A unidade de medida do cinema tarístico é o espectador esclarecido.
Filosofia: o Atacadismo; o Criticismo; o Exemplarismo; o Multiculturalismo; o Paradidatismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cinética; os doxopensenes; a doxopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os pampensenes; a pampensenidade; os parapensenes; a pa-
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rapensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os
vincopensenes; a vincopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os melopensenes;
a melopensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os tropopenses; a tropopensenidade; os
oniropensenes; a oniropensenidade, os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os evolucipensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os refluxos de mnemopensenes; a evocação de retropensenes intraconscienciais; a pensenidade do cinema tarístico compondo a Parapedagogia.
Fatologia: o cinema tarístico; a cinematografia didática; a filmografia do paradigma
consciencial; a filmoteca esclarecedora; o cineclube Conscienciologia; o cinema aula; o entretenimento cinematográfico sadio; a cena assistencial; os recursos didáticos; a sala de aula; a disponibilidade assistencial do docente; a predisposição para aprender; a informação; a apreciação; a observação; o debate; o conhecimento compartilhado; a reflexão; a interpretação; a refutação; o juízo crítico; o aprendizado; a construção de conhecimento; os programas de treinamento e desenvolvimento; a cinematerapia; a filmografia relacionada nos livros e verbetes da Conscienciologia;
os videodebates nos cursos consienciológicos; as tertúlias gravadas; a escolha do filme adequado
ao esclarecimento; a ideia síntese assistencial; a sinopse; o cinema enquanto fonte didática; o cotejo entre o paradigma consciencial e a vivência pessoal; a ilustração dos conceitos apresentados
nas aulas teórico-práticas; o ato de assistir ao filme com olhar crítico, sob a perspectiva da Projeciologia e Conscienciologia; as cenas e enredos ocasionando repercussões intrafísicas; o Planeta-Hospital-Escola reproduzido nos filmes; a sobrevida humana retratada nos filmes; a identificação
das pessoas de convívio nos personagens; a vida real identificada nas películas; o cotidiano projetado na tela; o cinema documental; a captação de ideias originais; a variedade de enredos e gêneros; o desenho animado; o romance; o terror; o drama; a comédia; a tragédia; a ação; o faroeste;
a ficção científica; o cenário futurista; o figurino de época; os efeitos especiais; os equipamentos
de iluminação transformando noite em dia; as biografias exemplaristas; as histórias reais; a identificação nas situações cenográficas dos enfoques conscienciológicos abordados nas aulas; o raciocínio lógico do roteiro; a criatividade do cineasta; os fatores sociais, técnicos, históricos e econômicos reproduzidos; os aspectos nosográficos dificultando o esclarecimento tarístico; a vulgaridade; a mediocridade; a pornografia; a apologia ao consumismo; as fantasias; os mitos; as produções artísticas inverossímeis; os truques e macetes da indústria cinematográfica; o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, sociedade civil, de natureza privada (ECAD), cobrando taxa
de direitos autorais pela exibição dos filmes; os personagens artificiais estéreotipados; a participação de cientistas na elaboração dos filmes; a escolha de temáticas científicas e técnicas; o esclarecimento promovendo a evolução contínua; os temas conscienciológicos apresentados na filmografia comercial; a expectativa por produções cinematográficas retratando experiências parapsíquicas; a cena impactante provocadora de reciclagem intraconsciencial; o filme enquanto fator desencadeante da recuperação de cons; as âncoras motivadoras e rememorativas; a evocação de vários tipos de memórias; a estimulação emocional e bissensorial provocada pelas músicas e cenários épicos; a predisposição cognitiva audiovisual; as imagens ou pessoas conectadas às memórias
de objetos, lugares, conscins ou consciexes; as películas evidenciando temas do paradigma consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reconhecimento
dos fenômenos paraperceptivos e bioenergéticos presentes nos filmes; as inspirações extrafísicas
para materializações de verpons nas produções filmográficas; as criações cinematográficas oriundas de inspirações baratrosféricas; os roteiros cinematográficos fundamentados no conteúdo extrafísico; as retrocognições; as parapercepções parauditivas e paravisuais; os cortes das filmagens
reconstruindo a multiexistencialidade; a seriexialidade retratada nas edições das idas e vindas do
tempo; o resgate mnemônico de eventos já vividos; a rememoração de cenas de vidas passadas; as
zonas pertubadoras paratroposféricas inspirando cenários; os roteiros cinematográficos tarísticos
inspirados por amparadores extrafísicos técnicos; a presença de parespectadores e amparadores
extrafísicos nas sessões de videodebates.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-docente-discente; o sinergismo tema do filme–experiência pessoal; o sinergismo cena-fatos-parafatos; o sinergismo vida intrafísica–multiexistencialidade–multidimensionalidade; o sinergismo pesquisa-conhecimento; o sinergismo distração-informação; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da percepção pelos sentidos audição e visão; o princípio do livre debate;
o princípio da teática; o princípio de causa e efeito; o princípio ―quem procura acha‖; o princípio da empatia.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC); os códigos de Ética; o código de Ética dos roteiristas.
Teoriologia: a teoria da Era da Fartura; a teoria da Era da Reurbex; a teoria da seriéxis; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da reconciliação grupocármica; a teoria do
megafoco evolutivo; a teoria de evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do videodebate; a técnica do gancho paradidático; a técnica da
análise-síntese; as resenhas técnicas de filmes; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica
de selecionar filmes; a técnica do autodiscernimento; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis;
a tecnologia tridimensional possibilitando a reprodução do cenário extrafísico.
Voluntariologia: o voluntariado da Parapedagogia orientando a escolha do filme assistencial; os voluntários docentes epicentrando os videodebates; o voluntariado da Instituição
Conscienciocêntrica organizando o cinema-aula; os voluntários da cinemateca da Holoteca da
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); os voluntários do núcleo de cinema da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); o elenco voluntário; os voluntários dos cineclubes.
Laboratoriologia: o labcon; a sala de aula como laboratório conscienciológico; o palco
existencial enquanto laboratório conscienciológico de Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia;
o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Consciência; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da cena tarística na revisão da vida; o efeito patológico da mentira
cinematográfica; os efeitos emocionais; os efeitos cognitivos; os efeitos holomnemônicos; os efeitos holopensênicos; os efeitos reciclogênicos; os efeitos evolutivos; o efeito do filme tarístico na
autoconscientização.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do contexto exemplificado; as
neossinapses oriundas das autorreciclagens; as neossinapses formatadas a partir da crítica
argumentativa; a ausência de estímulo à formação de neossinapses; as neossinapses da
imagística; as neossinapses da imagética; as retrossinapses compreendidas.
Ciclologia: o ciclo tarístico; o ciclo do exemplarismo; o ciclo das pesquisas; o ciclo da
autorreeducação; o ciclo comunicativo emissor-receptor; o ciclo analítico conforme experiência
pessoal; o ciclo evolutivo grupal.
Enumerologia: as cenas tarísticas; os documentários tarísticos; os longas-metragens tarísticos; os curtas-metragens tarísticos; os seriados tarísticos; as animações tarísticas; os diálogos tarísticos.
Binomiologia: o binômio áudio-vídeo; o binômio som-imagem; o binômio criticidade-lucidez; o binômio cinema-cultura; o binômio filme-evocação; o binômio estímulo-lembrança;
o binômio ilusão-sugestionabilidade; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio traços pessoais–reciclagem.
Interaciologia: a interação amparador-roteirista-produtor-diretor; a interação técnicos-elenco-distribuidor; a interação parapedagogo-docente-discente; a interação lazer-aprendi-
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zado; a interação interesse-sincronicidade; a interação conteúdo-mensagem; a interação alienação-passividade.
Crescendologia: o crescendo programa de lazer–programação de acesso ao Paradigma
Consciencial; o crescendo autassistência-heterassistência-poliassistência; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio amparador-docente-amparando; o trinômio identificação-entendimento-reciclagem; o trinômio cotidiano-conflito-superação.
Polinomiologia: o polinômio cinema-debate-reflexão-reciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo choro / riso; o antagonismo ficção / realidade; o antagonismo apelo emocional / reflexão mentalsomática; o antagonismo fracasso / sucesso; o antagonismo vilão / herói; o antagonismo bruxa / princesa; o antagonismo diversão / ensino; o antagonismo filmografia assediadora / filmografia esclarecedora; o antagonismo filmoteca assediadora / filmoteca conscienciológica.
Paradoxologia: o paradoxo do conteúdo infinito da realidade extrafísica, contido em
minúsculo DVD, continente do palco extrafísico.
Politicologia: a política da globalização; a política de incentivo à produção audiovisual;
a democracia; a política dos direitos autorais; a pensenocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei dos direitos autorais coibindo a exibição dos filmes piratas; a lei da
censura; a lei de incentivo à Cultura fomentando a criatividade tarística; a lei da ação e reação;
a lei do retorno; a lei da sincronicidade; a lei da educação evolutiva permanente; a lei da Cosmoética.
Filiologia: a cinefilia; a culturofilia; a pesquisofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a heterocriticofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a cinefobia; a cogniciofobia; a criticofobia; a espectrofobia; a heterocriticofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do conto de fadas; a síndrome da fantasia; a síndrome do
voyeurismo; a síndrome da robotização existencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
mentira; as síndromes retratadas nos cinemas.
Maniologia: a mitomania; a apriorismomania; a autassediomania; as modas e manias
criadas pelo cinema; os maníacos por cinema sistematicamente lotando as salas de projeção.
Mitologia: o mito do final feliz; o mito de criatividade e lazer caracterizarem psicossoma; o mito de toda arte ser prejudicial ao mentalsoma; os mitos criados pelo cinema.
Holotecologia: a cinemateca; a comunicoteca; a convivioteca; a didaticoteca; a documentarioteca; a filmoteca; a midiateca; a socioteca; a videoteca.
Interdisciplinologia: a Cinematografologia; a Assistenciologia; a Comunicologia; a Debatologia; a Ditaticologia; a Orismologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogia; a Parapercepciologia; a Pesquisiologia; a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o elenco cinematográfico; a equipe técnica; o ser interassistencial; a consciência exemplar; a consciex inspiradora; a conscin inspirada; a conscin atenta; a conscin obnubilada; a conscin visual auditiva; o corpo docente; o corpo discente.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conviviólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o incompletista; o amparador extrafísico; o roteirista;
o autor; o produtor; o diretor; o assistente de direção; o ator; o protagonista; o figurante; o dublê;
o distribuidor; o parapedagogo; o docente; o esclarecedor; o assitencial; o assistente; o aluno;
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o refutador; o experimentador; o voluntário; o comunicador; o criativo; o parespectador; o espectador.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a convivióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a incompletista; a amparadora extrafísica; a roteirista;
a autora; a produtora; a diretora; a assistente de direção; a atriz; a protagonista; a figurante; a dublê; a distribuidora; a parapedagoga; a docente; a esclarecedora; a assistencial; a assistente; a aluna; a refutadora; a experimentadora; a voluntária; a comunicadora; a criativa; a parespectadora;
a espectadora.
Hominologia: o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens verponarista.
V. Argumentologia
Exemplologia: cinema tarístico extraconscienciológico = a projeção audiovisual levando à compreensão conceitual das verpons conscienciológicas pelas ideias mostradas em filmes;
cinema tarístico intraconscienciológico = a projeção audiovisual levando à compreensão autoconscienciométrica dos traços conscienciais pessoais.
Culturologia: a cultura da sétima arte; a cultura de massa; a alternativa à cultura hollywoodiana; a cultura do entretenimento lúcido; a cultura do esclarecimento; a cultura conscienciológica; a cultura universalista; o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) promovendo
a formação da cultura áudio-imagética escolar.
Curiosologia. Eis duas curiosidades relacionadas ao tema:
1. Ficcional. Assim como há Hollywood, há a Bollywood e a Nollywood, há a possibilidade da Consciousnesswood, a cidade cinematográfica da Conscienciologia dedicada à produção
tarística.
2. Fatuística. O surgimento sincrônico de técnicas cinematográficas em vários locais
do Planeta Terra, no mesmo século da intensificação dos Cursos Intermissivos (CIs).
Taxologia. Sob a ótica da Cinematografologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
100 produções cinematográficas referenciadas na filmografia de publicações, cursos, videodebates e filmotecas conscienciológicas, cujos conteúdos podem esclarecer as verpons do paradigma
consciencial no âmbito de várias especialidades:
01. A Casa dos Espíritos (1993): Interassitenciologia; Parapercepciologia.
02. A Cela (2000): Parafenomenologia.
03. A Cor do Amor / a História de Jassey (2000): Conviviologia.
04. A Cor Púrpura (1985): Parafenomenologia.
05. A Corrente do Bem (2000): Interassistenciologia; Maximecanismologia.
06. A Cura (1995): Conviviologia.
07. A Felicidade não se Compra (1946): Assistenciologia; Parafenomenologia.
08. A Intérprete (2005): Conviviologia.
09. A Letra Escarlate (1995): Parafenomenologia.
10. A Procura da Felicidade (2006): Voliciologia.
11. A Viagem (2012): Seriexologia.
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12. A Vida em Preto e Branco (1998): Antirrecexologia; Conviviologia; Mimeticologia.
13. Ágora (2009): Descrenciologia; Impactoterapia.
14. Além da Eternidade (1989): Conviviologia.
15. Amadeus (1984): Historiologia.
16. Amor Além da Vida (1998): Baratrosferologia; Comunicologia; Extrafisicologia; Interprisiologia; Multidimensiologia.
17. As Bruxas de Salém (1996): Conviviologia.
18. Baraka Baraka (1992): Parafenomenologia.
19. Billy Elliot (2000): Grupocarmologia.
20. Campo dos Sonhos (1989): Grupocarmologia; Parapercepciologia; Perdologia; Proexologia.
21. Chocolate (2000): Conviviologia; Universalismologia.
22. Cidade dos Anjos (1998): Parafenomenologia.
23. Conduzindo Miss Daisy (1989): Conviviologia.
24. Contato (1997): Descrenciologia; Extraterrestriologia; Parafenomenologia.
25. Coração Valente (1995): Historiologia; Parafenomenologia.
26. Corpo Fechado (2000): Grupocarmologia; Parapercepciologia; Proexologia.
27. Desejo e Reparação (2007): Autoradologia; Interprisiologia.
28. E se fosse Verdade (2005): Dessomatologia.
29. Ecos do Além (1999): Mentalsomatologia; Parapercepciologia.
30. Em Algum Lugar do Passado (1980): Seriexologia.
31. Em Busca de um Sonho (1999): Conviviologia.
32. Energia Pura (1995): Parapercepciologia.
33. Escritores da Liberdade (2007): Autoradologia; Comunicologia; Interassistenciologia; Policarmologia.
34. Falando com os Mortos (2002): Paradireitologia; Perdologia; Parapercepciologia;
Dessomatologia.
35. Feitiço do Tempo (1993): Parafenomenologia; Reciclologia.
36. Fernão Capelo Gaivota (1973): Evoluciologia.
37. Gasparzinho (1995): Multidimensiologia.
38. Gênio Indomável (1997): Autocriticologia; Comunicologia; Interassitenciologia.
39. Ghost - do Outro Lado da Vida (1990): Multidimensiologia; Parapercepciologia.
40. Giordano Bruno (1973): Historiologia.
41. Golpe do Destino (1991): Conviviologia.
42. Gritos do Além (2005): Parafenomenologia.
43. História Real (1999). Conviviologia.
44. Inimigo meu (1985): Conviviologia.
45. K-PAX / o Caminho da Luz (2001): Conviviologia.
46. Lembranças de um Verão (2001): Conviviologia.
47. Lembranças Mortais (1993): Parapercepciologia.
48. Lendas da Vida (2000): Amaparologia; Autoconfiançologia; Conviviologia.
49. Linha Mortal (1990): Dessomatologia; Experimentologia; Parapercepciologia.
50. Manika-Manika (1989): Parafenomenologia; Proexologia; Seriexologia.
51. Matilda (1996): Holomaturologia; Parapercepciologia.
52. Matrix (1999): Parafenomenologia.
53. Mentes que Brilham (1991): Holomaturologia; Parafenomenologia.
54. Minority Report / A Nova Lei (2002): Parapercepciologia.
55. Morrendo e Aprendendo (1993): Dessomatologia; Interassistenciologia; Multidimensiologia.
56. Morte nos Sonhos (1984): Parapercepciologia.
57. Muito Além de Rangun (1995): Interassistenciologia; Policarmologia; Proexologia.
58. No te Mueras sem Decirme Adonde Vas (1995): Extrafisicologia; Paratecnologia;
Dessomatologia.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
mentologia.
65.
logia.
66.
logia.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Nostradamus (1994): Biografologia; Parapercepciologia.
O Céu pode Esperar (1978): Seriexologia.
O Céu se Enganou (1989): Seriexologia.
O Discurso do Rei (2010): Autossuperaciologia; Historiologia.
O Dom da Premonição (2000): Paradireitologia; Parapercepciologia.
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001): Autopesquisologia; AutodiscerniO Homem Especial (1989): Descrenciologia; Macrossomatologia; ParapercepcioO Mistério da Libélula (2002): Dessomatologia; Extrafisicologia; ParapercepcioO Nome da Rosa (1986): Grupocarmologia; Parafenomenologia.
O Óleo de Lorenzo (1992): Descrenciologia; Experimentologia; Exemplologia.
O Outro Lado da Nobreza (1995): Historiologia; Proexologia.
O Último Pedido (2006): Multidimensiologia.
O Voo (2012): Autenfrentamentologia; Autossuperaciologia; Autovitimologia.
Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009): Reeducaciologia; Recinologia.
Os Outros (2001): Dessomatologia.
Paixão Eterna (1987): Parapercepciologia.
Papai Fantasma (1990): Dessomatologia.
Passageiros (2008): Conviviologia; Multidimensiologia; Psicossomatologia.
Prenda-me se for Capaz (2002): Conviviologia.
Quase Deuses (2004): Paradireitologia.
Quase um Anjo (2011): Evoluciologia; Reciclologia; Seriexologia.
Rain Man (1988): Comunicologia; Conviviologia; Grupocarmologia.
Razão e Sensibilidade (1995): Conviviologia; Grupocarmologia.
Redenção (2004): Autoradologia; Reciclologia.
Regras da Vida (1999): Parafenomenologia.
Salvo pela Luz (1995): Dessomatologia; Parapercepciologia; Reciclologia.
Segredos da Vida (1993): Seriexologia.
Segredos e Mentiras (1996): Conviviologia.
Sem Limite para Sonhar (1996): Evoluciologia.
Sem Medo de Viver (1993): Conviviologia.
Sociedade dos Poetas Mortos (1989): Parafenomenologia.
Tempo de Recomeçar (2001): Grupocarmologia.
Um Anjo Rebelde (2001): Seriexologia.
Um Espírito Atrás de Mim (2008): Conviviologia; Parapercepciologia.
Um Olhar na Escuridão (1993): Parapercepciologia.
Um Visto para o Céu (1991): Parafenomenologia.
Uma Mente Brilhante (2001): Paradireitologia.
Uma Segunda Chance (1991): Recexologia.
Uma Simples Formalidade (1994): Multidimensiologia; Psicossomatologia.
Viagens Alucinantes (1980): Parapercepciologia.
Vida depois da Morte (1978): Dessomatologia; Seriexologia.
Voltar a Morrer (1991): Grupocarmologia; Seriexologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 cinema tarístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Arte sequencial evolutiva: Imageticologia; Homeostático.
Associação didática: Comunicologia; Neutro.
Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
Estudos fílmicos: Cogniciologia; Neutro.
Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
Metáfora conscienciológica: Orismologia; Neutro.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.

O CINEMA TARÍSTICO EXEMPLIFICA VERPONS CONSCIENCIOLÓGICAS, REPRODUZIDAS EM IMAGEM E ÁUDIO,
ELUCIDANDO CONSCINS E CONSCIEXES NEOFÍLICAS,
INTERMISSIVISTAS OU NÃO, NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o esclarecimento assistencial atacadista
e policármico através do cinema? Realiza recins inspiradas em cenas cinematográficas tarísticas?
Filmografia Específica:
1. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; Olivia
Williams; Donnie Wahlberg; Glenn Fitzgerald; Trevor Morgan; Peter Anthony Tambakis; Bruce Norris; Greg Wood;
Micha Barton; Angelica Torn; & Lisa Summerour.. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel.
Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak
Fujimoto. Música: James Newton Howard. Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream Quest Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; The Kennedy/Marshall Company, & Spyglass Entertainment. Distribuidora: Walt Disney
Pictures; & Buena Vista. Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro. Sinopse: Dr. Malcolm (Willis) é conceituado psicólogo infantil, vivendo atormentado pela terrível lembrança do jovem paciente do qual não foi capaz de ajudar. Quando encontra Cole Sear (Haley Joel Osment), garoto de 8 anos, assustado
e confuso, com problema similar, Dr. Crowe procura redimir o erro do passado, fazendo de tudo para ajudar o menino.
Apesar disso, Malcolm não está preparado para descobrir a verdade aterrorizante de Cole. O garoto é assombrado pelo fato de ver pessoas já mortas.
2. Uma Cruz à Beira do Abismo. Título Original: The Nun’s Story. País: EUA. Data: 1959. Duração: 151
min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Alexandre Trauner.
Elenco: Audrey Hepburn; Peter Finch; Edith Evans; Peggy Ashcroft. Produção: Henry Blanke. Direção: Fred Zinnemann. Direção de Produção: Chuck Hansen, Julien Derode (Bélgica e Congo), Orazio Tassara (Itália); Alexandre Trauner. Roteiro: Robert Anderson; Kathryn Hulme. Fotografia: Franz Planer. Música: Franz Waxman. Montagem: Walter
Thompson. Cenografia: Maurice Barnathan. Figurinos: Marjorie Best. Caracterização: Alberto De Rossi. Companhia:
Hollywood. Sinopse: Em 1930, na Bélgica, Gabrielle van der Mal (Audrey Hepburn), a filha do Dr. Pascin Van Der Mal
(Dean Jagger), decide seguir a vocação de freira, para aplicar os próprios conhecimentos de medicina nas missões no Congo Belga. Mas antes disso, Gaby, agora chamada Irmã Luke, terá de aprender as regras norteadoras das freiras, de humildade e de obediência. Ela passa a vivenciar a luta constante entre o orgulho, evidenciado na necessidade de se exceder nos
objetivos, e as regras do convento. O contraste torna-se mais óbvio quando, no Congo, o ateu Dr. Fortunati (Peter Finch)
explica ser a vocação científica travada por regras conventuais sem sentido para o espírito curioso e rebelde de Gaby.
O regresso à Bélgica e a invasão Nazi precipitam a decisão vocacional.
Bibliografia Específica:
01. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira;
revisora Tatiana Lopes; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 15 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 12 websites; glos. 300 termos; 68
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refs.; 92 filmografias; alf.; 14 x 21 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 146 e 147.
02. Alves, Giovanni; Tela Crítica: A Metodologia; apres. Giovanni Alves; 128 p.; 3 cap.; 14 x 21 cm; Praxis;
Bauru, SP; 2010; páginas 11 a 30.
03. Alves, Giovanni; & Macedo, Felipe; Orgs.; Cineclube, Cinema & Educação; apres. Felipe Macedo & Giovanni Alves; 213 p.; 13 cap.; 14 x 21 cm; Praxis; Bauru, SP; 2010; páginas 7 a 13, 59 e 60.
04. Andrew, J. Dudley; As Principais Teorias do Cinema: Uma Introdução (The Major Film Theories: An introduction); pref. J.D.A; trad. Teresa Otoni; 221 p.; 9 cap.; 19 ilus.; 26 x 31 cm; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 13.
05. Britz, Iafa; Braga Rodrigo; & Luca Luiz; Film Business: O Negócio do Cinema; pref. Adriana Dias;
revisora. Mariflor Brenlla Rial Rocha e Edna Rocha; 180 p.; 3 cap.; 16 x 23 cm; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2010;
páginas 7 a 47.
06. Haffenden, Vikki; Cinema para Crianças (Children's Book of Cinema); trad. Gabriela Mancini, Henrique
do Rego Monteiro; revisoras Ceci Meira; & Hebe Lucas; 141 p.; 3 cap.; 137 infografia; 26 x 31 cm; Publifolhinha; São
Paulo, SP; 2013; páginas 40 a 47.
07. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário; 3 tabs.; 19
websites; glos. 248 termos; 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo; ono; 16,5 x 23,5 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 121 e 122.
08. Peske, Nancy; Beverly, West; Cinematerapia para Alma: Guia de Filmes para Todos os Momentos da
Vida (Cinemateraphy for the Soul: the Guide to Finding Insiration one Movie at a Time); trad. Marcos Malvezzi Leal;
309 p.; 23 cap.; 18 x 23 cm; Verus; Campinas, SP; 2005; páginas 9 e10.
09. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 28
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999, páginas 531, 614 e 908.
10. Young, Skip Dine; A Psicologia vai ao Cinema: O Impacto Psicológico da Sétima Arte em Nossa Vida
e na Sociedade Moderna (Psychology at the Movies); trad. Cláudia Gerpe Duarte; & Eduardo Gerpe Duarte; revisores
Nilza Agua; & Yaciko Oikawa; 256 p.; 10 caps.; 17 infografias; 6 ilus.; 16 x 23 cm; Cultrix; São Paulo, SP; 2014; páginas
17 e 27.
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CINEMATOGRAFIA PATOLÓGICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cinematografia patológica é o amplo conjunto de processos e técnicas de
escrita e criação áudio-imagética utilizados em atividades relacionadas à produção e lançamento
de filmes ficcionais ou documentários, entre outros recursos audiovisuais fantasiosos, manipuladores e belicistas, na Socin impensante.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo cinema vem do idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego,
kinéma, “movimento”, “ação de observar; observatório”. Surgiu, no idioma Português, em 1953.
O elemento de composição grafia vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O termo patológico vem do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Cinematografia doentia. 2. Produção audiovisual nosográfica.
3. Entretenimento cinematográfico baratrosférico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo cinema: cineasta; cineclube; cinedrama; cinéfila; cinéfilo; cinegrafada; cinegrafado; cinegrafar; cinegrafia; cinegráfica; cinegráfico; cinegrafista; cinemacrografia; cinemaníaca; cinemaníaco; cinemascópica; cinemascópico; cinemascópio; cinemática; cinemático; cinematizada; cinematizado;
cinematizar; cinematógrafa; cinematografada; cinematografado; cinematografar; cinematográfica; cinematográfico; cinematógrafo; Cinematografologia; Cinematologia; cinemeira; cinemeiro;
cinemicrografia; cinerama; microcinematografia.
Neologia. As duas expressões compostas minicinematografia patológica e maxi-cinematografia patológica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Cinematografia sadia. 2. Cinema-verdade. 3. Cápsula do tempo cinemascópica homeostática.
Estrangeirismologia: as performances das consréus; o desinteresse pela glasnost consciencial; a disseminação do merchandising; os blockbusters.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criatividade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cinematografia: escultura moderna. Cinema: mentiras múltiplas. Cinema: vida sintética.
Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao tema: – Se se ganha dinheiro, o Cinema é uma
indústria. Se se perde, é uma Arte (Milton Viola Fernandes, 1923–2012). Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação (Charles Spencer Chaplin,
1889–1977). Aquilo é Hollywood. Não é documentário (Eduardo Luiz Saverin, 1982–, sobre
o filme A Rede Social).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal artístico; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene da fantasia; o holopensene da
imaginação; o holopensene da fama; o holopensene manipulador; o holopensene competitivo;
a pensenização perturbada; a pensenização carregada no sen; o holopensene hollywoodiano; o holopensene artístico; o holopensene assistencialista; os subpensenes; a subpensenidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade.
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Fatologia: a cinematografia patológica; a imagem de Hollywood enquanto símbolo da
indústria cinematográfica estadunidense e mundial; a calçada da fama nas ruas Hollywood Boulevard e Vine Street em Los Angeles, EUA; a premiação do Oscar; o prêmio Framboesa de Ouro;
os 15 minutos de fama; a tempestade de aplausos e flashes na passarela da fama intrafísica; a priorização patológica de filmes voltados para a excitação das emoções, dos desejos e da imaginação
dos espectadores; a indústria cinematográfica movimentando cifras bilionárias anualmente;
a guerra indo-paquistanesa (1965), ocasionando o antagonismo cinematográfico entre Lollywood
(Paquistão) e Bollywood (Índia); o Cinecittà (Itália) disseminando o fascismo no início da década
de 1920; o cinema sendo ferramenta para os nazistas divulgarem e ditarem ideias antissemitas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial; o cineterrorismo; os filmes de terror; o prazer
em ter medo ao assistir filmes de terror e suspense; a série cinematográfica Sexta-feira 13, transformando o personagem Jason o serial killer mais duradouro da história do cinema (2002); a tecnologia digital cinematográfica facilitando os efeitos especiais baratrosféricos; a imagem bidimensional, por vezes, trazendo conteúdos e significados superiores ao alcance das palavras; o uso
de fórmulas consagradas para atrair e agradar o grande público; a admiração incontida e exagerada por celebridades; o The Writers Guild Of America (WGA); o cinema-mentira; o manifesto
cinematográfico Dogma 95 em oposição a Hollywood; as adaptações cinematográficas de jogos
eletrônicos belicistas e genocidas; a tendência recente (Ano-base: 2010) das produções de Hollywood fazerem sequências longas de adaptações cinematográficas de contos de fadas; a infantilização dos adultos através da conteudística de filmes pueris; a tradição cênica romântica do felizes
para sempre; a hipervalorização da estética; as falsidades; a deturpação dos fatos reais por segundas intenções; os espectadores deslumbrados e iludidos; o idiotismo de bater palmas ao final de
filmes melodramáticos; os filmes banais vistos inúmeras vezes por prazer emocional; a visão estereotipada quanto ao extraterrestre nos filmes de ficção científica; a exaltação do nacionalismo,
patriotismo e heroísmo estadunidense nas produções de Hollywood; a História Visual da Humanidade; os filmes e vídeos compartilhados no YouTube; os fã-clubes enquanto consulados das
robéxis; o jogo cênico; as representações baratrosféricas em produções cinematográficas baseadas
em fatos reais; o histórico geopolítico do local de filmagem; a equipe de filmagem envolvida pela
guerra de ficção em tempos de ausência de guerra; os remakes cinematográficos patológicos;
a Fundação Jolie-Pitt enquanto vertente interassistencial em casal de artistas hollywoodianos; os
artistas sendo embaixadores e patrocinadores em ações junto à ONU; os recursos cinematográficos empregados de modo tarístico, cosmoético e interassistencial; o cinema evolutivo sendo a luz
no fim do túnel.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática energética (assim) dos atores de cinema por incorporar personagens patológicos;
a tendenciosidade paragenética baratrosférica de diretores, produtores e atores em produzir e atuar
em filmes patológicos; as inspirações de assediadores extrafísicos na produção de filmes; as plateias extrafísicas; a paracontracenação dos assediadores extrafísicos; o uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal como ferramenta profilática ao lidar com conteúdos visuais sonoros
patológicos; os pesadelos noturnos patrocinados pelos assediadores extrafísicos; o autassédio;
o heterassédio; as autorretrocognições patológicas evocadas em filmes; a existência de produções
cinematográficas de conteúdo parapsíquico ligados a filmes de terror e suspense.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo emocional elenco-espectadores; o sinergismo artístico
entre atores e diretores com holopensenes afins; o sinergismo patológico egoísmo-orgulho-vaidade.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença; o predomínio do princípio das
aparências; o princípio da incorruptibilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) em
contraposição ao mau exemplo da fama imatura; o princípio espúrio do autocomodismo; o princí-
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pio de o microfone, o papel e a tela aceitarem qualquer coisa; o princípio de ―se não presta, não
adianta fazer maquilagem‖; o princípio do descarte do imprestável.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código grupal de
Cosmoética (CGC); a quebra dos códigos de Ética Humana; o código de Ética dos Roteiristas;
o código de valores da Socin Patológica.
Teoriologia: a teoria da Era da Fartura; a teoria da seriéxis; a teoria da interprisão
grupocármica; a teoria dos assédios grupais.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica do autodiscernimento;
a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do estado vibracional profilático;
a técnica da dessensibilização psicossomática; a técnica da evitação do subcérebro abdominal;
a técnica de encapsulamento parassanitário; a dificuldade com as técnicas da inversão existencial (invéxis) e da reciclagem existencial (recéxis).
Voluntariologia: o voluntariado artístico em eventos beneficentes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico de retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da
Paradireitologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos dos velhos truques e macetes cinematográficos; o efeito paparazzi; o efeito da Era da Fartura na dispersão do jovem inversor; os efeitos antissociais dos olhos
mantidos vidrados em telas, telinhas e telões; os efeitos antiproexológicos do excesso de minutos
despendidos passivamente em frente às telas; o efeito da sede de aplauso na proteção da autoimagem.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das autorreciclagens; a ausência de estímulos à formação de neossinapses; a necessidade do despertar das neossinapses da criticidade;
as neossinapses da imagística; as neossinapses da imagética.
Ciclologia: o ciclo escondimento-revelação; o ciclo evolutivo grupal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo melancolia intrafísica (melin)–melancolia extrafísica (melex);
o ciclo assim-desassim; o ciclo comunicativo emissor-receptor; o ciclo ocioso da ―rasgação de
seda‖.
Binomiologia: a evitação consciente do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio soma-idade; o binômio autexposição-heterorreconhecimento; o binômio máscara social–Autenganologia; o binômio cosmoético autoincorrupção-anticonflitividade; o binômio fato-versões;
o binômio emocionalismo-sugestionabilidade; o binômio olhar individual–olhar midiático; o binômio mensagens explícitas–mensagens subliminares; o binômio aceitação-alienação.
Interaciologia: a interação trafar pessoal–trafar social; a interação imaginação indomada–confusão mental; a interação alienação-passividade.
Crescendologia: o crescendo figurante-ator-produtor-diretor; o crescendo autassistência-heterassistência-poliassistência; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo
ideia-medo-alucinação; o crescendo rascunho–arte final.
Trinomiologia: o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio palmas-bravos-assobios; o trinômio cinematográfico protagonista-antagonista-coadjuvante; o trinômio documentários-seriados-filmes; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio baratrosférico banalidade-vulgaridade-violência; o trinômio acriticidade-irracionalidade-autengano; o trinômio omissão-distorção-inverdade.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio fascinante sons-formas-cores-movimentos-mensagens; o polinômio hipercalórico snacks-pipocas-chocolates-refrigerantes; o polinômio ingenuidade-simploriedade-infantilidade-irracionalidade.
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Antagonismologia: o antagonismo cinematografia patológica / cinematografia sadia;
o antagonismo ator / espectador; o antagonismo observação pesquisística / observação acrítica;
o antagonismo realidade / ficção; o antagonismo dualista bem (bom-mocismo) / mal (banditismo); o antagonismo fantasiofilia / raciocinofilia; o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo
anonimato / reconhecimento; o antagonismo vaidade pelos autotrafores / vaidade pelos autotrafares; o antagonismo desdramatização racional / exacerbação emocional; o antagonismo homeostase holossomática / falsos prazeres.
Paradoxologia: o paradoxo do ator de filme belicista a favor da não violência na vida
real; o paradoxo das múltiplas desinformações em plena Era das Supercomunicações; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão.
Politicologia: as políticas do maquiavelismo; a plutocracia; a moneycracia; a idolocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do retorno; a lei do menor esforço evolutivo;
a lei das interprisões grupocármicas; as leis da sincronicidade regendo o reencontro de conscins
e consciexes, a partir do princípio da empatia para-historiográfica; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a sociofilia; a cinefilia; a conviviofilia; a egofilia.
Fobiologia: a cinefobia; a sociofobia; a heterocriticofobia; a criticofobia; o esforço da
eliminação definitiva da parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da fantasia; a síndrome da mentira; a síndrome do voyeurismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome da robotização
existencial.
Maniologia: a cinemania; a mitomania; toxicomania; a apriorismomania; a autassediomania; a patomania; a sinistromania.
Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito do disfarce perfeito; o mito
de toda arte ser prejudicial ao mentalsoma; a criação, propagação e perpetuação de mitos em
geral.
Holotecologia: a cinemateca; a nosoteca; a convivioteca; a politicoteca; a direitoteca;
a midiateca; a comunicoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Elencologia; a Intrafisicologia; a Gestualística;
a Histrionologia; a Intencionologia; a Comunicologia; a Enganologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Pensenologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consréus; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana
inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin fantasiosa; a conscin manipuladora; a conscin ostracista; a conscin interassistencial; a conscin artística; a conscin criativa; a conscin taquirrítmica;
a massa humana impensante; a geração TV; a geração Internet.
Masculinologia: o ator; o artista performático; o comediante; o bufão; o caricato; o diretor; o produtor; o roteirista; o coadjuvante; o protagonista; o figurante; o dublê; o dublador;
o compositor de trilha sonora; o crítico profissional; o empresário cinematográfico; o paparazzi;
o pré-serenão vulgar; o espectador; o autassediado; o autoperturbado.
Femininologia: a atriz; a artista performática; a comediante; a bufona; a caricata; a diretora; a produtora; a roteirista; a coadjuvante; a protagonista; a figurante; a dublê; a dubladora;
a compositora de trilha sonora; a crítica profissional; a empresária cinematográfica; a paparazzi;
a pré-serenona vulgar; a espectadora; a autassediada; a autoperturbada.
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Hominologia: o Homo sapiens actor; o Homo sapiens director; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens illucidus;
o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens maniologus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens midiaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicinematografia patológica = o amplo conjunto de processos e técnicas utilizadas em atividades relacionadas à produção e lançamento de filmes pornográficos de
curta metragem, ocasionando baixa arrecadação de bilheteria; maxicinematografia patológica
= o amplo conjunto de processos e técnicas utilizados em atividades relacionadas à produção
e lançamento de filmes belicistas de longa metragem com efeitos especiais audiovisuais sofisticados e sensacionalistas, ocasionando grande arrecadação de bilheteria.
Culturologia: a subcultura da artificialidade; a cultura do factoide; a violência da indústria cultural cinematográfica; a profilaxia dos idiotismos culturais; a cultura de Hollywood;
a cultura do entretenimento; a cultura do esclarecimento; a cultura inútil; a cultura capitalista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cinematografia patológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
05. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
06. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
07. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
08. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
09. Exposição pública: Conviviologia; Neutro.
10. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do ostracismo: Perdologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A PRODUÇÃO DA CINEMATOGRAFIA CONTEMPORÂNEA
DEVE SER PONDERADA PELO AUTODISCERNIMENTO
COSMOÉTICO DE MANEIRA A EVITAR OS AUTO E HETERASSÉDIOS INTERCONSCIENCIAIS APRISIONADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem opinião formada sobre a cinematografia
atual? Aplica autocriticidade e autodiscernimento ao receber conteúdos e informações da mesma?
Filmografia Específica:
1. Celebridades. Título Original: Celebrity. País: EUA. Data: 1998. Duração: 113 min. Gênero: Comédia
& Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto & branco. Legendado: Português; & Inglês (em DVD).
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Direção: Woody Allen. Elenco: Kenneth Branagh; Melanie Griffith; Charlize Theron; Winona Ryder; Leonardo DiCaprio; Gretchen Mol; Patti D'Arbanville; Judy Davis; Douglas McGrath; Michael Lerner; & Famke Janssen. Produção:
Jean Doumanian; Richard Brick; & J. E. Beaucaire. Desenho de Produção: Santo Loquasto. Direção de Arte: Tom
Warren. Roteiro: Woody Allen. Fotografia: Sven Nykvist. Música: Carmel Malin. Montagem: Susan E. Morse. Cenografia: Susan Kaufman. Figurino: Suzy Benzinger. Efeitos Especiais: Russell Berg. Companhia: Sweetland Films;
& Magnolia Productions. Sinopse: Repórter começa a andar com celebridades, ficando entusiasmado com a nova situação, mas não esperava entrar em rota de colisão com 4 pessoas em crise de fama: a sensual atriz em ascensão, o astro do
cinema fora do controle, a aspirante a atriz e a modelo sexy.
2. O Massacre da Serra Elétrica. Título Original: The Texas Chain Saw Massacre. País: EUA. Data: 1974.
Duração: 83 min. Gênero: Terror. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português;
& Inglês (em DVD). Direção: Tobe Hooper. Elenco: Marilyn Burns; Paul A. Partain; Allen Danziger; William Vail; Teri
McMinn; Edwin Neal; Jim Siedow; Gunnar Hansen; John Dugan; Robert Courtin; & William Creamer. Produção: Tobe
Hooper; Jay Parsley. Desenho de Produção: Robert A. Burns. Roteiro: Kim Henkel; Tobe Hooper. Fotografia: Daniel
Pearl. Música: Wayne Bell. Montagem: J. Larry Carroll; Sallye Richardson. Efeitos Especiais: Dean W. Miller. Companhia: Vortex. Sinopse: Grupo de jovens em viagem de carro, acaba chegando acidentalmente em residência de família
formada por indivíduos sociopatas, cujo filho utiliza serra elétrica para matar as pessoas.
Bibliografia Específica:
1. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 21
x 14 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 89 a 91, 93 e 98.
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 52, 63, 317, 431 e 678.
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 311 e 411.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 387 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 135.
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CINEMATOGRAFIA PESQUISÍSTICA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cinematografia pesquisística é o repertório, coleção ou seleção de filmes,
documentários e séries televisivas utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas da conscin
lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cinema vem do idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego,
kinéma, “movimento”. Surgiu, no idioma Português, em 1953. O elemento de composição grafia
vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. A palavra
pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Cinematografia investigativa. 2. Cinematografia instigadora. 3. Cinematografia perquisitiva. 4. Cinematografia pró-heurística.
Neologia. As 3 expressões compostas cinematografia pesquisística, cinematografia pesquisística elementar e cinematografia pesquisística avançada são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Cinematografia alienante. 2. Cinematografia dogmática. 3. Cinematografia antipesquisística. 4. Cinematografia ordinária. 5. Cinematografia baratrosférica.
Estrangeirismologia: a open mind; os insights investigativos; o breakthrough pesquisístico; o Pesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização dos recursos pesquisísticos cinematográficos.
Ortopensatologia: – “Cinema. A passagem da letra para a imagem justifica o interesse
do pesquisador multifacético pelo livro e pelo cinema‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia Cinematográfica; os pesquisopensenes; a pesquisopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a autopensenização
criativa; a flexibilidade autopensênica permitindo abordagens analíticas diferentes e originais aos
objetos de estudo.
Fatologia: a cinematografia pesquisística; os recursos cinematográficos empregados na
pesquisa conscienciológica; as auto e heteropesquisas conscienciais realizadas através do cinema;
o olhar conscienciológico da cinematografia disponível; o uso inteligente da cinematografia nas
autoinvestigações; o conteúdo das produções cinematográficas podendo reavivar a holomemória
do espectador; a verificação e análise das repercussões percebidas no próprio holossoma ao assistir produções audiovisuais; a capacidade pessoal de identificar o conteúdo tarístico implícito nas
obras cinematográficas; as análises e reanálises das produções audiovisuais; o conteúdo cinematográfico tarístico decifrável pela conscin lúcida; a reprodução intrafísica ainda incipiente da parapsicoteca; os enredos cinematográficos explicitadores das realidades conscienciais; as produções
cinematográficas com base em fatos; a filmografia Específica das obras tarísticas; a filmografia
comentada; os videodebates; a imagem bidimensional podendo trazer conteúdos e significados
superiores ao alcance das palavras; a extensão quantitativa e os níveis qualitativos diversificados
das produções audiovisuais exigindo seleção criteriosa; a evitação de temáticas fúteis, infantilizantes, belicistas e anticosmoéticas nas produções audiovisuais a serem pesquisadas; os vídeos
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disponibilizados nos canais do YouTube; os serviços de streaming de vídeo ampliando a liberdade
de escolha do espectador; o Netflix; a captação inconsciente das neoideias conscienciológicas
pelos roteiristas e diretores cinematográficos não intermissivistas; a cinematografia predominantemente elucidativa podendo repercutir positivamente na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da equipe técnica, diretores, produtores, roteiristas e elenco.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as assimilações
energéticas originadas a partir de padrões evocados nas produções cinematográficas; o parauxílio
dos amparadores nos empreendimentos investigativos cosmoéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo artístico entre atores e diretores com holopensenes
afins; o sinergismo pesquisa-conhecimento; o sinergismo cultura-intercompreensão; o sinergismo das associações de neoideias tarísticas; o sinergismo neoachados-cosmovisão.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da heterocrítica cosmoética;
o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da semperaprendência enriquecendo a autodidaxia; o princípio científico da explicitação pesquisística; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Teoriologia: a teoria e prática do autodidatismo contínuo; a teoria da pensenização
evoluída carregada no pen; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria do
espelhamento interconsciencial.
Tecnologia: as técnicas de evitação da cultura inútil; a técnica de selecionar filmes; as
resenhas técnicas de filmes; a técnica de interromper filmes desqualificados; a técnica da desassim; a técnica da omnipesquisa permanente; a técnica da abordagem racional às realidades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invísivel dos Pesquisadores em geral.
Efeitologia: o efeito da ativação dos atributos intelectivos; o efeito da cinematografia
pesquisística na potencialização da própria mentalsomaticidade; o efeito halo das pesquisas
técnicas; os efeitos do mergulho técnico rotineiro em jornais, revistas, livros, aulas, palestras,
documentários, filmes e entrevistas.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir da pesquisa cinematográfica sobre
tema específico.
Ciclologia: o ciclo heterobservação-autobservação; o ciclo da autorreeducação através
da análise fílmica; o ciclo mentalidade artística psicossomática–mentalidade científica mentalsomática; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo curiosidade-abordagem-pesquisa-achado.
Enumerologia: a curiosidade pesquisística; as analogias elucidativas; as metáforas tarísticas; as comparações inevitáveis; a apreensão de conhecimentos; as associações ideativas; a facilitação da empatia.
Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio conteúdo-forma; o binômio
análise-síntese; o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio filme-evocação; o binômio
estímulo-lembrança; o binômio reprise-neodados; o binômio observação-registro.
Interaciologia: a interação produção audiovisual–espectador; a interação lazer-pesquisa; a interação conteúdo-mensagem; a interação fatos–script ficcional; a interação faculdades
mentais–parapercepções multidimensionais; a interação acumulabilidade cognitiva–repertório
de soluções evolutivas.
Crescendologia: o crescendo intelectual monovisão-cosmovisão; o crescendo curta metragem–longa metragem–seriado; o crescendo das inovações tecnológicas otimizando as produções cinematográficas.
Trinomiologia: o trinômio cultura intermissiva–cultura intrafísica–cultura conscienciológica; a capacidade comunicativa do trinômio imagem-som-movimento; o trinômio catalogação-
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-indexação-recuperação; o trinômio assistir-analisar-concluir; o trinômio interpretar-compreender-refletir.
Polinomiologia: o polinômio enredo-cenário-elenco-diálogos; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio foco de pesquisa–atenção seletiva–seleção informacional–análise; o polinômio conteudístico fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo filme obnubilador / filme elucidador; o antagonismo
filme assediador / filme inspirador; o antagonismo avidez intelectual / preguiça mental; o antagonismo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica; o antagonismo tela da TV / tela mental; o antagonismo curiosidade pesquisística / incuriosidade acrítica displicente; o antagonismo
postura pesquisística / desnutrição mentalsomática.
Paradoxologia: o paradoxo da comédia cinematográfica tratando de tema sério; o paradoxo do filme elucidativo sobre tema nosográfico; o paradoxo filme de baixo orçamento–conteúdo esclarecedor; o paradoxo de conhecer a realidade através da ficção; o paradoxo de o lúdico poder ser fixador de conteúdos; o paradoxo mensagens iguais–interpretações diferentes.
Politicologia: a autopesquisocracia; a cognocracia; a intelectocracia; a gesconocracia;
a culturocracia; a democracia do saber.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a pesquisofilia; a cinefilia; a autocogniciofilia; a culturofilia.
Fobiologia: a superação da gnosiofobia; a supressão da criticofobia.
Sindromologia: as síndromes retratadas no cinema; a supressão da síndrome da bagagem vazia; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da alienação; a eliminação da síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania de assistir filmes, séries e programas de televisão.
Mitologia: o mito de a cinematografia ser perda de tempo.
Holotecologia: a cinemateca; a videoteca; a filmoteca; a pesquisoteca; a mentalsomatoteca; a comunicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Cinematografia; a Filmologia; a Imagisticologia; a Etologia; a Biografologia; a Historiologia; a Culturologia; a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cinéfilo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplólogo;
o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a cinéfila; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplóloga;
a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
semperaprendens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: cinematografia pesquisística elementar = o repertório de filmes, documentários e séries televisivas utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas preliminares da
conscin lúcida; cinematografia pesquisística avançada = o repertório de filmes, documentários
e séries televisivas utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas da conscin lúcida e explicitado nas publicações tarísticas.
Culturologia: os elementos aproveitáveis e descartáveis da indústria cultural; o conhecimento de diferentes culturas através do cinema; a cultura cinematográfica.
Utilidade. De acordo com a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 10 utilidades
do uso da cinematografia nas autoinvestigações técnicas e paratécnicas:
01. Analogia. Ampliar a compreensão do tema de pesquisa a partir de analogias com
determinados conteúdos cinematográficos.
02. Autopesquisa. Verificar reações pessoais diante de cenários, situações, contextos
e holopensenes diversos dos vivenciados no cotidiano.
03. Casuística. Enriquecer a casuística pessoal de temas pesquisados.
04. Exemplificação. Aproveitar exemplos cinematográficos ilustrativos das teorias para
autesclarecimento.
05. Intercompreensibilidade. Ampliar a intercompreensibilidade consciencial ao possibilitar enxergar determinadas situações sob pontos de vistas diversos.
06. Mundividência. Ampliar a mundividência pessoal.
07. Paragenética. Identificar autodileções paragenéticas insuspeitas.
08. Parapsiquismo. Saturar a mente com determinado tema visando induzir autovivências parapsíquicas.
09. Rapport. Estabelecer rapport com grupos específicos de consciências, épocas e contextos.
10. Retrocognição. Desenvolver pesquisas retrocognitivas de temas, contextos, personalidades ou grupos históricos.
Taxologia. De acordo com a Cinematografia, eis, em ordem alfabética de especialidades
da Conscienciologia, na condição de exemplos, 50 categorias de títulos cinematográficos e séries
televisivas esclarecedoras:
01. Amparologia: A Partida (Okuribito); Lendas da Vida (The Legend of Bagger
Vance).
02. Antidesperdiciologia: A Felicidade Não se Compra (Wonderful Life); Ghost Town.
03. Antiestigmatologia: Preciosa – Uma História de Esperança (Precious: Based on the
Novel 'Push' by Sapphire); The Lost Honour of Christopher Jefferies.
04. Assediologia: A Presença (The Presence).
05. Autodeterminologia: Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento (Erin Brockovich); Jornada pela Justiça (The Wronged Man).
06. Autodidaticologia: O Físico (The Physician); O Óleo de Lorenzo (Lorenzo’s Oil).
07. Autopesquisologia: A Outra (Another Woman); Show de Truman (The Truman
Show).
08. Biografologia: Em Busca do Amor (The City of Your Final Destination).
09. Comunicologia: O Discurso do Rei (The King's Speech); O Grande Desafio (The
Great Debaters).
10. Conflitologia: A Execução (Une Execution Ordinaire); Sombras do Passado (Red
Dust).
11. Conviviologia: De Porta em Porta (Door to Door); Um Conto Chinês (Un Cuento
Chino).
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12. Cosmoeticologia: Há Tanto Tempo que Te Amo (Il y a Longtemps que Je t'aime);
O Segredo de Vera Drake (Vera Drake).
13. Cosmovisiologia: Contato (Contact); Cosmos - Uma Odisseia no Espaço (Cosmos:
A Spacetime Odyssey).
14. Dessomatologia: Além da Eternidade (Always); As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu (The Five People You Meet in Heaven).
15. Desviaciologia: Inch'Allah.
16. Direitologia: Law & Order - Special Victims Unit; The Good Wife.
17. Duplologia: Além da Liberdade (The Lady).
18. Energossomatologia: Energia Pura (Powder).
19. Experimentologia: Quase Deuses (Something the Lord Made).
20. Extrafisicologia: Amor Além da Vida (What Dreams May Come); Nosso Lar.
21. Extraterrestriologia: MIB - Homens de Preto (Men in Black); Star Trek.
22. Geopoliticologia: Diamantes de Sangue (Blood Diamond).
23. Grafopensenologia: O Escafandro e a Borboleta (Le Scaphandre et le Papillon);
Escritores da Liberdade (Freedom Writers).
24. Grupocarmologia: Depois do Casamento (Efter Brylluppet); Nenhum a Menos (Yi
Ge Dou Bu Neng Shao).
25. Heuristicologia: O Céu de Outubro (October Sky).
26. Historiologia: A Chave de Sarah (Elle 'appelait Sarah); Uma Vida Iluminada (Everything Is Illuminated).
27. Imagisticologia: Miss Potter; Em Busca da Terra do Nunca (Finding Neverland).
28. Interassistenciologia: Muito Além de Rangun (Beyond Rangun); Órfãos da Guerra
(The Children of Huang Shi).
29. Intermissiologia: Um Visto para o Céu (Defending Your Life).
30. Lexicologia: Palavras de Amor (Bee Season); Prova de Fogo (Akeelah and the Bee).
31. Liberologia: Hannah Arendt; Jornada pela Liberdade (Amazing Grace).
32. Mnemossomatologia: O Céu se Enganou (Chances Are).
33. Pacifismologia: Feliz Natal (Joyeux Noël).
34. Paradiplomaciologia: Hotel Ruanda (Hotel Rwanda); Invictus.
35. Parafenomenologia: À Espera de Um Milagre (The Green Mile); Fenômeno (Phenomenon).
36. Parageneticologia: Gênio Indomável (Good Will Hunting); Matilda.
37. Parapercepciologia: Os Outros (The Others); O Sexto Sentido (The Sixth Sense).
38. Pensenologia: Mais Estranho que a Ficção (Stranger Than Fiction).
39. Politicologia: Adeus, Lenin! (Good Bye, Lenin!); A Vida dos Outros (Das Leben
der Anderen).
40. Pré-Intermissiologia: A Boa Mentira (The Good Lie).
41. Proexologia: Campo dos Sonhos (Field of Dreams); Paixão Eterna (Made in
Heaven).
42. Projeciologia: E Se Fosse Verdade (Just Like Heaven); Papai Fantasma (Ghost
Dad).
43. Recexologia: Letters to Father Jacob (Postia Pappi Jaakobille); 28 Dias (28 Days).
44. Recinologia: O Outro Lado da Nobreza (Restoration); Redenção (Redemption: The
Stan Tookie Williams Story).
45. Reeducaciologia: A Voz do Coração (Les Choristes); Entre os Muros da Escola
(Entre les Murs).
46. Ressomatologia: Um Anjo Rebelde (Delivering Milo).
47. Retrocogniciologia: Em Algum Lugar do Passado (Somewhere in Time); No te
Mueras Sin Decirme Adónde Vas.
48. Seriexologia: Minha Vida em Outra Vida (Yesterday's Children); Feitiço do Tempo
(Groundhog Day).
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49. Terapeuticologia: O Contador de Histórias; O Que Traz Boas Novas (Monsieur
Lazhar).
50. Zooconviviologia: O Encantador de Cães - Cinofobia, Medo Anormal de Cães (Dog
Whisperer: Cynophobia an Abdormal Fear of Dogs).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cinematografia pesquisística, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arte sequencial evolutiva: Imageticologia; Homeostático.
02. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
03. Autossuficiência intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Caloria intelectual: Gesconologia; Homeostático.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
07. Conteúdo parapedagógico: Parapedagogiologia; Homeostático.
08. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Estudos fílmicos: Cogniciologia; Neutro.
10. Ferramenta de análise: Autopesquisologia; Neutro.
11. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
12. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Ponto cosmovisiológico: Cosmovisiologia; Homeostático.
14. Senso omnipesquisístico: Descrenciologia; Neutro.
15. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.

A INTERPRETAÇÃO CONSCIENCIOLÓGICA DOS CONTEÚDOS CINEMATOGRÁFICOS POSSIBILITA À CONSCIÊNCIA ATILADA AMPLIAR A COSMOVISIOLOGIA
PESSOAL E FIXAR O HOLOPENSENE PESQUISÍSTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a cinematografia nas autopesquisas conscienciológicas? Quais os resultados alcançados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
341, 716, 792, 1.377 e 1.469.

T. L. F.
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CINEMATOGRAFIA PROJECIOLÓGICA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cinematografia projeciológica é o repertório, coleção ou seleção de filmes, documentários e séries televisivas utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas da Ciência Projeciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cinema vem do idioma Francês, cinéma, e este do idioma Grego, kinéma, “movimento; ação de observar; observatório”. Surgiu, no idioma Português, em 1953.
O primeiro elemento de composição grafia deriva do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito;
convenção; documento; descrição”. O termo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato
para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento;
construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Filmografia projeciológica. 2. Repertório audiovisual projeciológico. 3. Cinematografia parafenomenológica. 4. Videografia projeciológica. 5. Cinematografologia projetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas cinematografia projeciológica, cinematografia
projeciológica elementar e cinematografia projeciológica avançada são neologismos técnicos da
Projeciologia.
Antonimologia: 1. Cinematografia materiológica. 2. Cinematografia mística. 3. Filmografia de terror. 4. Cinematografia ordinária. 5. Cinematografia proexológica.
Estrangeirismologia: o rapport projeciológico; o know-how quanto à projetabilidade lúcida; a out-of-the-body experience (OOBE; OBE); a open mind quanto à multidimensionalidade;
o Projectarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autodidatismo audiovisual projeciológico.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Baratrosfera. Todas as comunexes baratrosféricas de assistência lembram cenários
desagradáveis dos estúdios cinematográficos de Hollywood”.
2. “Ficção. Importa considerar, apesar dos pesares, que a ficção científica dos truques
cinematográficos, e até de certas histórias em quadrinhos, podem retratar determinadas
realidades paraplanetárias, através das inspirações dos roteiristas de filmes e dos escritores da
arte sequencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cinematografia projeciológica; o fomento do
holopensene da Projeciologia na intrafisicalidade; o holopensene pessoal da Parapesquisologia; os
parapensenes; a parapensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os cogniciopensenes;
a cogniciopensenidade; os ludicopensenes; a ludicopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; as assinaturas pensênicas cinematográficas; a retroalimentação pensênica projeciológica; a fixação holopensênica provocada por fotos e filmes; a flexibilidade autopensênica permitindo abordagens analíticas diferentes e originais aos objetos de estudo; a flexibilidade pensênica na propensão para rever
as autoconvicções materiológicas ou místicas.
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Fatologia: a cinematografia projeciológica; a abordagem audiovisual dos temas projeciológicos; as cópias esboçantes das pararrealidades nas obras cinematográficas; as referências filmográficas úteis à Projeciologia; a Tematologia Projeciológica encontrada na filmografia comercial; os documentários e reportagens sobre fenômenos projetivos; as obras de ficção científica
contendo temas úteis ao estudo projeciológico; o autodidatismo projeciológico por meio dos recursos audiovisuais; a criticidade na seleção do acervo audiovisual referente à Projeciologia;
a pesquisa filmográfica parafenomenológica; o olhar crítico às produções audiovisuais com conteúdo parafenomenológico; o olhar projeciológico da filmografia disponível; as resenhas técnicas
de filmes; a ressignificação de determinadas obras cinematográficas ao aprofundar o estudo da
Projeciologia; o trecho de filme retratando paravivências; as cognições pró-projetivas; o espírito
parapesquisístico impulsionando os autesforços no desenvolvimento projetivo; a curiosidade asdia quanto à extrafisicalidade; as plataformas de vídeo streaming possibilitando o acesso a amplo
espectro de conteúdo cinematográfico inclusive projeciológico; as obras literárias projeciológicas
adaptadas para o cinema; os equívocos parafenomenológicos veiculados nas produções áudiovisuais; os filmes de terror propagadores e perpetuadores dos obscurantismos quanto à multidimensionalidade; a produção audiovisual podendo ser utilizada enquanto agente pró-projeção consciente; a ilustração dos comceitos projeciológicos apresentados nas aulas teórico-práticas; os videodebates nos cursos de Projeciologia; os critérios parapedagógicos na escolha do material cinematográfico mais adequado ao perfil discente; a desdramatização da saída lúcida do corpo físico;
a saturação mental ao assistir filmes com conteúdo projeciológico visando induzir vivências extrafísicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as criações filmográficas oriundas de inspirações extrafísicas; as zonas pertubadoras paratroposféricas inspirando
cenários cinematográficos; os roteiros filmográficos fundamentados na conteudística extrafísica;
os psicodramas cinematográficos enquanto esboços dos parapsicodramas; a possível relação do
cinema com as visitações à parapsicoteca no período intermissivo; o reconhecimento dos fenômenos paraperceptivos e bioenergéticos presentes em filmes; as repercussões percebidas no próprio
holossoma ao assistir produções audiovisuais projeciológicas; as assimilações energéticas a partir
de padrões evocados nas produções cinematográficas; as assistências extrafísicas desencadeadas
durante e após a exibição de filmes sobre temas projeciológicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autodidatismo–livre arbítrio parapesquisístico; o sinergismo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais; o sinergismo artístico entre atores e diretores com
holopensenes afins.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da projetabilidade lúcida;
a teoria das verdades relativas de ponta da Projeciologia; a teoria da parapsicose pós-dessomática.
Tecnologia: a técnica da imersão projetiva; a técnica da projecioanálise; a técnica do
videodebate; a técnica do gancho paradidático; a técnica da associação de ideias; a técnica de
selecionar filmes; a tecnologia digital cinematográfica facilitando a elaboração de efeitos especiais ilustradores da Parafenomenologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio
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Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível
dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos positivos da disseminação cultural; os efeitos deletérios das intoxicações energéticas geradas pelos filmes de terror; o efeito do filme projeciológico na autoconscientização multidimensional; os efeitos terapêuticos e paraterapêuticos dos enredos cinematográficos homeostáticos sobre a multidimensionalidade.
Neossinapsologia: as neossinapses parafenomenológicas criadas por meio da pesquisa
cinematográfica sobre tema projeciológico; as neossinapses formadas a partir do contexto exemplificado.
Ciclologia: o ciclo da autorreeducação através da análise fílmica.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Materiologia-Projeciologia; o binômio realidade intrafísica–pararrealidade; o binômio conteúdo-forma.
Interaciologia: a interação diretor-espectador; a interação produção audiovisual–espectador; a interação fatos–script ficcional; a interação lazer-aprendizado; a interação lazer-pesquisa; a interação divulgação-conscientização; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais.
Crescendologia: o crescendo multicultura-aculturação-paraaculturação; o crescendo
drama-psicodrama-parapsicodrama; o crescendo das inovações tecnológicas otimizando as produções cinematográficas projeciológicas.
Trinomiologia: a capacidade comunicativa do trinômio imagem-som-movimento; o trinômio documentários-seriados-filmes; o trinômio telespectadores-filme-consciexes; o trinômio
Parapercepciologia-Parafenomenologia-Projeciologia.
Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-livro-filme; o polinômio foco de pesquisa–
–atenção seletiva–seleção informacional–análise; o polinômio conteudístico fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo tela da TV / tela mental; o antagonismo observação
acrítica / observação pesquisística; o antagonismo filmografia assediadora / filmografia esclarecedora; o antagonismo exacerbação emocional / desdramatização racional; o antagonismo casca grossa parapsíquico / erudito multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades
captadas por poucos; o paradoxo de conhecer a realidade através da ficção; o paradoxo de o lúdico poder ser fixador de conteúdos disciplinares.
Politicologia: a projeciocracia; a cognocracia; a tecnocracia; a criativocracia; a ludocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia.
Filiologia: a cinefilia; a projeciofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a multidimensionofilia; a paracogniciofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a cinefobia; a projeciofobia; a parapsiquicofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a paracogniciofobia; a autoparapesquisofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a cautela quanto
à síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da síndrome da apriorismose;
a vigilância à síndrome da distorção da realidade; a profilaxia da síndrome da robotização existencial.
Mitologia: os mitos criados pelo cinema; a desmitificação da projetabilidade da consciência; a desconstrução dos mitos ilusórios da intrafisicalidade; a queda dos mitos relativos
à dimensão extrafísica; o mito da reprodução total da pararrealidade.
Holotecologia: a projecioteca; a cinemateca; a documentarioteca; a videoteca; a filmoteca; a comunicoteca; a autopesquisoteca; a culturoteca; a didaticoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Cinematografologia; a Filmologia; a Imagisticologia; a Projeciocriticologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; a Autodidaticologia; a Parapedagogiologia; a Comunicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens paradidacticus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens multiculturalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: cinematografia projeciológica elementar = o repertório audiovisual utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas do pesquisador principiante da Projeciologia; cinematografia projeciológica avançada = o repertório audiovisual utilizado nas investigações técnicas e paratécnicas do autor de obra da Projeciologia.
Culturologia: a indústria cultural cinematográfica; a cultura da Projeciologia; a Paraculturologia da Multidimensionalidade Consciencial; a Paracultura da Parafenomenologia;
a cultura da Comunicologia Tarística; a cultura do esclarecimento.
Indicação. A partir da Projeciologia, eis, em ordem alfabética, 27 temas projeciológicos
acompanhados de exemplos de produções audiovisuais úteis às pesquisas parafenomenológicas:
01. Ambientes extrafísicos: Cidade das Sombras (1998).
02. Autoscopia interna: Viagem Insólita (1987).
03. Clarividência viajora: Falando com os Mortos (2002).
04. Comunicabilidade extrafísica: Paixão Eterna (1987).
05. Comunicação interdimensional: A Morte e Vida de Charlie (2010); Um Olhar na
Escuridão (1993).
06. Comunidades extrafísicas: Nosso Lar (2010).
07. Congressus subtilis: O Enigma do Mal (1982).
08. Desenvolvimento projetivo: Doutor Estranho (2016).
09. Encontro antecipatório: O Campo dos Sonhos (1989).
10. Energima: O Exorcismo de Emily Rose (2005).
11. Exoprojeção: Contato (1997); Viagem ao Mundo dos Sonhos (1985).
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12. Experiência de quase-morte: Vida Depois da Morte (1977); Salvo pela Luz
(1995).
13. Hipoacuidade extrafísica: E Se Fosse Verdade (2005).
14. Morfopensenes: A Origem (2010).
15. Paraparentela: No te mueras sin decirme adonde vás (1995); Um Anjo Rebelde
(2001).
16. Parapsicose pós-dessomática: O Sexto Sentido (1999); Os Outros (2001).
17. Parapsicoteca: Um Visto para o Céu (1991).
18. Parapsicodrama: A Outra (1988); O Terceiro Olho (2004).
19. Projeção consciencial conjunta: Em Meus Sonhos (2014).
20. Projeção consciencial educativa: A Felicidade não se Compra (1946); Os Fantasmas de Scrooge (2009).
21. Projeção consciencial sequencial: Medium (série televisiva, 2005–2011); Awake
(série televisiva, 2012).
22. Projeção precognitiva: Premonições (2007).
23. Projeção retrocognitiva: Em Algum Lugar do Passado (1980); Minha Vida em Outra Vida (2000).
24. Resgate na Baratrosfera: Amor Além da Vida (1998).
25. Segunda dessoma: Além da Eternidade (1989); Passageiros (2008).
26. Telecinesia extrafísica: Espíritos (1996).
27. Visão panorâmica projetiva: As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu (2004).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cinematografia projeciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arte sequencial evolutiva: Imageticologia; Homeostático.
02. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
03. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
04. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
05. Cinematografia pesquisística: Pesquisologia; Neutro.
06. Documentário: Filmografologia; Neutro.
07. Documentário conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.
08. Estudo projeciocrítico: Projeciologia; Neutro.
09. Estudos fílmicos: Cogniciologia; Neutro.
10. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
11. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
12. Megaparadoxo da ilusão intrafísica: Omnidiscernimentologia; Nosográfico.
13. Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
14. Parapsicodrama: Paratecnologia; Homeostático.
15. Projetor comunicador: Projeciologia; Neutro.

AS PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EXPLICITADORAS
DAS PARARREALIDADES POSSIBILITAM A APREENSÃO
DE NEOCONCEPÇÕES DA PARAFENOMENOLOGIA
E A AMPLIAÇÃO DAS PARAVIVÊNCIAS PESSOAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita os artefatos do saber cinematográficos
nas pesquisas projeciológicas pessoais? Quais as aplicações evolutivas e interassistenciais desenvolvidas até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al; 160 p; 25 E-mails; 58 enus; 1 foto; 1 filmografia; 22 websites; glos. 179 termos; 60 refs; 1 anexo; alf; 21x 14 cm; br;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 101 a 103.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 767, 802 e 1.076.
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 274, 341
e 716.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 905 a 909.

T. L. F.
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CINISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cinismo é a atitude ou caráter da pessoa com descaso pelos convencionalismos sociais de consenso e pela moral vigente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo cinismo vem do idioma Francês, cynisme, “irônico, sarcástico”, derivado do idioma Latim, cynismus, e este do idioma Grego, kynismós, “pensamento dos filósofos
cínicos”, sob influência de kúon, “cão”. Surgiu em 1836.
Sinonimologia: 1. Cinicopatia; descaramento. 2. Atrevimento; canalhismo; desaforamento; despudor; impudência. 3. Falta de escrúpulos. 4. Desrespeito ao livre arbítrio alheio.
5. Desvergonha. 6. Inautenticidade. 7. Anticosmoética. 8. Amoralidade.
Neologia. Os 2 vocábulos minicinismo e megacinismo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Anticinismo. 02. Candura; ternura. 03. Pudor. 04. Reserva. 05.
Dignidade. 06. Respeito interconsciencial. 07. Convivialidade sadia. 08. Ética. 09. Cosmoética.
10. Autenticidade.
Estrangeirismologia: os E-mails espúrios; os Chats malintencionados.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Cinismo:
autocorrupção explícita.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o cinismo; a cinicopatia; a falsa santidade; a hipocrisia; o engodo da humildade-hipocrisia; a perfídia; a filáucia; a solércia; a desfaçatez; o descaramento; o fingimento; as
vassalagens; as bajulações; as sabujices; a velhacaria; a xavecagem; a louvaminha; a dulcificação;
a edulcoração; a adulçoração; as teses cínicas; a invencionice; as farsas; as paródias; os arremedos; a pantomima; os besteiróis; a vergonheira; a desvergonha; a pouca-vergonha; a sem-vergonheza; a sem-vergonhice; os trotes patológicos; as provocações inoportunas do domingo; os excessos telefônicos; as discagens frívolas; as espicações excessivas; os atiçamentos; a pegadinha;
a tartufice; a tartufaria.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Enumerologia: o sabujismo; o caradurismo; o pelintrismo; o chaleirismo; o invencionismo; o sem-vergonhismo; o tartufismo.
Holotecologia: a cinismoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Sociopatologia; a Interprisiologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Autenganologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade cínica.
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Masculinologia: o personagem Tartufo; o tartúfico; o tartufista; o hipócrita; o ubuesco;
o artista da melifluidade; o pérfido; o pelintra; o solerte; o bigotista; o sabujo; o mesureiro; o bajulador; o escova-botas; o corta-jaca; o lambeta; o lambe-molho; o lambe-botas; o lambe-esporas;
o focinhante; o apaparicador; o adulão; o adulador; o dulcificador; o edulcorador; o dulcíloquo;
o melífluo; o mantegueiro; o emplastreiro; o velhaco; o farsante; o mistificador; o dominador dissimulado; o pisa-mansinho; o filósofo Diógenes (413–327 a.e.c.); o cínico; o cinicão; o cinico-pata.
Femininologia: a adulatriz; a songamonga; a songuinha; a cinicona; a velhaca; a farsante; a mistificadora.
Hominologia: o Homo sapiens cynicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicinismo = a mentira branca; megacinismo = o caradurismo
profissional.
Corrupção. Segundo a Cosmoeticologia, na raiz mais profunda do cinismo atua a autocorrupção no microuniverso da consciência.
Cabotinismo. Sob a ótica da Egocarmologia, o cabotinismo cronicificado é a categoria
egoica ou patológica mais avançada do cinismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cinismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
2. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
4. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
5. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
6. Sarcasmo: Parapatologia; Nosográfico.
7. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

NÃO HÁ NENHUMA RAZÃO LÓGICA, RELEVANTE OU
COSMOÉTICA PARA A CONSCIN, MULHER OU HOMEM
LÚCIDO, COMETER ALGUM ATO DE CINISMO, SEJA
QUAL FOR A CIRCUNSTÂNCIA OU MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você ainda comete algum ato cínico? Em quais circunstâncias? Qual
o objetivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.027.
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CIPRIENE
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cipriene é o ciclo de primaveras energéticas (primeneres) vivido, de modo lúcido e contínuo, pela conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. A palavra primavera procede do idioma Latim Tardio, prima vera, conexo com o idioma Latim Clássico, primo vere, “na primeira estação”, composto de ver, “a primavera; juventude; primeiros anos”. Apareceu
no Século XVI. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energía, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ciclo de primeneres. 2. Ciclo de primaveras energéticas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo cipriene: cipriênica; cipriênico; maxicipriene; megacipriene; microcipriene; minicipriene.
Neologia. Os 5 vocábulos cipriene, microcipriene, minicipriene, maxicipriene e megacipriene são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Anticipriene. 2. Melancolia intrafísica; melin.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: a ortopensenidade pessoal; o materpensene cosmoético.
Fatologia: o cipriene; o bem-estar pessoal; os recursos homeostáticos; a euforin; a euforin a 2; a primener a 2; o cipriene a 2; a megaeuforização a 2: a moréxis; o ciclo evolutivo
pessoal.
Parafatologia: o estado vibracional (EV); a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a ofiex; a Autoparapercepciologia ideal; o caminho da
cosmoconscienciologia; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene).
Paradoxologia. Sob a ótica da Experimentologia, o fator desencadeante mais vigoroso
do cipriene é a continuidade da criatividade cosmoética pessoal. Tal fato é notável paradoxo: o cipriene é desencadeado pelas energias conscienciais (ECs) da Energossomatologia e a emocionalidade da Psicossomatologia, mas, neste ponto crítico, fundamental, é devido preponderantemente
ao autodiscernimento da Mentalsomatologia.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a energeticoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia;
a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Moratoriologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Homeostaticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a dupla evolutiva equilibrada; a semiconsciex.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens offiexologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: microcipriene = o ciclo de 3 primeneres consecutivas pré-compléxis; minicipriene = o ciclo de 3 primeneres consecutivas pós-compléxis; maxicipriene = o ciclo de 3 primeneres consecutivas pós-maximoréxis; megacipriene = o ciclo permanente de primeneres do
Homo sapiens serenissimus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cipriene, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
02. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
05. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
09. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
10. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.

A AUTABNEGAÇÃO COSMOÉTICA DA CONSCIÊNCIA
INTRAFÍSICA TRAZ A EUFORIN. AS EUFORINS LEVAM
À PRIMAVERA ENERGÉTICA. AS PRIMENERES CONSECUTIVAS E ACUMULADAS FORMAM O CIPRIENE.
Questionologia. Você já vivenciou algum ciclo de primaveras energéticas? E quanto ao
cipriene a 2?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 108, 134, 236, 249, 261, 297, 324, 347, 369, 438, 487, 499
e 610.
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CIRCULARIDADE CONTÍGUA
(TANGENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A circularidade contígua é a técnica da quase repetição da mesma ação
adjacente tangenciando outra técnica já existente a fim de aprofundar e expandir a multiculturalidade, a panorâmica da pesquisa e a cosmovisão da conscin pesquisadora.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo circularidade provém do idioma Latim, circulare, “arredondar;
fazer redondo; formar círculo”, por circularis, “rodear; girar; andar em volta; fazer círculo ou roda; dispor em círculo; reunir-se em círculo; juntar-se a alguma roda ou grupo”, e este de circulus,
“círculo; circuito; roda”. A palavra circular apareceu no Século XVI. O termo contíguo vem do
idioma Francês, contigu, derivado do idioma Latim, contiguus, “próximo; adjacente; vizinho;
imediato”. Surgiu também no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Pseudobatopensenidade. 2. Técnicas convergentes.
Neologia. As 3 expressões compostas circularidade contígua, circularidade contígua
ignorada e circularidade contígua autoconsciente são neologismos técnicos da Tangenciologia.
Antonimologia: 1. Circularidade longínqua. 2. Técnicas díspares. 3. Repetição banal.
4. Interfusão integral. 5. Imbricação real.
Estrangeirismologia: o uróboro consciencial do status momentosus na batopensenidade
evolutiva; o rapport técnico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acuidade dos desempenhos evolutivos pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a circularidade contígua; a contiguidade das realidades; os estudos da contiguidade; as aproximações simples; as similitudes máximas; os conceitos conjugados; as interrelações ambíguas; o avizinhamento das realidades; o tangenciamento dos saberes disciplinares; o entrecruzamento de pesquisas; o sincronismo de procedimentos evolutivos; a aproximação das realidades sutis; o micrótomo aplicado às realidades conscienciais; a partenogênese das neoverpons;
a estrutura dos neoconstructos afins; o devir intraconsciencial; as interrelações mais íntimas; as
interconexões sutis; a bissociação progressiva; a progressão intelectiva ascendente; o campo de
coexistência; a zona de transição fronteiriça de duas realidades; as coesões das realidades; o fluxo
circulatório das repetições didáticas; as aparentes prolixidades; as falsas redundâncias; a diafaneidade ou fluidez abstratas da circularidade contígua.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os paracontatos ideais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo técnico.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da atomização cognitiva.
Teoriologia: a teoria da equivalência das condições.
Tecnologia: a técnica da circularidade contígua; as interações técnicas; a diacronia
evolutiva de determinada técnica; a tautocronia de técnicas similares.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Generalistas.
Efeitologia: os efeitos da contiguidade técnica.
Ciclologia: o ciclo da reação em cadeia técnica; o ciclo do processamento progressivo
em círculo.
Enumerologia: as ideias quase fixas; as quase interações; as quase repetições; as quase
simbioses; as quase fusões; os quase monoideísmos; as similaridades quase idênticas.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação circularidade contígua intrafísica–circularidade contígua
extrafísica.
Crescendologia: o crescendo autopercepção-autoparapercepção.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência pesquisística / inconsciência pesquisística.
Paradoxologia: o paradoxo esperável-inesperado; o paradoxo das retrospectivas gerando as neoperspectivas.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço avançado.
Filiologia: a transdisciplinofilia; a gnosiofilia.
Holotecologia: a sincronoteca; a correlacionoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Tangenciologia; a Proxêmica; a Experimentologia; a Interaciologia; a Conexologia; a Transdisciplinologia; a Paratecnologia; a Evoluciologia; a Paracronologia;
a Nanotecnologia; a Interfusiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens circulocontiguus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens polyvalens; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens prioritarius.
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V. Argumentologia
Exemplologia: circularidade contígua ignorada = a ocorrência espontânea e natural da
técnica da quase repetição simples e não identificada; circularidade contígua autoconsciente
=a ocorrência voluntária da técnica da quase repetição sofisticada ou buscada teática e intencionalmente.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia lúcida; a multiculturalidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a circularidade contígua, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
02. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
03. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
04. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
06. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Nuança: Experimentologia; Neutro.
09. Status momentosus: Autevoluciologia; Neutro.
10. Tangenciologia: Interdisciplinologia; Neutro.
11. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
12. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A TÉCNICA DA CIRCULARIDADE CONTÍGUA, PRINCIPALMENTE QUANDO BUSCADA VOLUNTARIAMENTE, PODE
EXPANDIR A COSMOVISÃO INTRA E EXTRAFÍSICA
DO PESQUISADOR OU PESQUISADORA GENERALISTA.
Questionologia. A técnica da circularidade contígua já foi identificada ou empregada
por você, leitor ou leitora? Em qual contexto de pesquisa?
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CÍRCULO DE RELAÇÕES
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O círculo de relações é o grupo social cultivado pela conscin lúcida na vida
intrafísica e extrafísica, ou multidimensional, no holopensene da própria evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo círculo deriva do idioma Latim, circulus, “círculo; objeto em forma de círculo; roda; anel; área plana limitada pela circunferência; zona celeste definida pelo giro
dos astros; reunião ou assembleia ruidosa”. Surgiu no Século XV. A palava relação procede também do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; relação; relatório; discussão; proposta;
ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Círculo de amizades. 2. Círculo de relações interconscienciais.
3. Grupo fraternal. 4. Grupo de convivência. 5. Círculo parassocial pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo círculo: circulabilidade; circulada; circulado; circulador; circulante; circular; circularidade; circulatoriedade; circulatório; circulável; circuncírculo; semicircular; semicírculo.
Neologia. As 3 expressões compostas círculo de relações infantil, círculo de relações
adolescente e círculo de relações maduro são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Círculo de inimizades. 2. Grupo de desconhecidos. 3. Grupo hostil.
4. Grupo adversário. 5. Gangue patológica.
Estrangeirismologia: o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade intra e extrafísica, anterior e atual.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; o holopensene grupal da conscin; os sociopensenes; a sociopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o círculo de relações; o círculo de relações sociais; o círculo dos contatos interconscienciais sadios e libertários; o círculo das afeições pessoais; o círculo social mais íntimo
da conscin; o círculo da interassistencialidade; a força dos exemplos; a força presencial; as relações interconscienciais multímodas; a qualidade do círculo social; o círculo social de amizades; as
amizades úteis; os limites sociais da amizade; o quadro das amizades pessoais; as coleiras sociais
do ego; o ato de fazer o social; as amizades ociosas; as amizades patológicas; as amizades tóxicas; a amizade-colorida; a relevância indiscutível das companhias evolutivas na consecução da
programação existencial pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o círculo de relações intermissivas; o círculo parassocial pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica da sociabilidade cosmoética.
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como base para a consolidação das
amizades evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito evolutivo do cultivo das amizades sinceras.
Ciclologia: o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas.
Enumerologia: as relações sociais; as relações íntimas; as relações sexuais; as relações
profissionais; as relações intelectuais; as relações esportivas; as relações conscienciológicas.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação evolutiva da convivialidade.
Crescendologia: o crescendo amizade intermissiva–amizade intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio concórdia-consenso-unanimidade;
o trinômio diálogo-afinidade-comprometimento.
Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar.
Antagonismologia: o antagonismo amizade sincera / inimizade franca.
Paradoxologia: o paradoxo da pessoa abastada amigo íntimo da conscin vulgar.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis sociais da convivialidade.
Filiologia: a sociofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a evitação inteligente da idolomania.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a interassistencioteca; a diplomacioteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Mesologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens confidens; o Homo
sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: círculo de relações infantil = os contatos sociais na infância; círculo de
relações adolescente = os contatos sociais, em geral mais escolares, na fase da adolescência; círculo de relações maduro = os contatos sociais na fase da maturidade.
Culturologia: a cultura da convivialidade; a cultura da amizade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o círculo de relações, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
04. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
07. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
08. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
09. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
10. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.

O CÍRCULO DE RELAÇÕES SOCIAIS, NA CONDIÇÃO
DE PRIMEIRO AFERIDOR DA AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA, EXPÕE, DE MODO EXPLÍCITO, O NÍVEL DA EVOLUÇÃO CONVIVENCIAL DA PERSONALIDADE HUMANA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o próprio círculo de relações sociais? Tal círculo tem melhorado com a maturidade consciencial e o tempo de vida humana?
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CITACIOLOGIA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Citaciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos,
técnicos e teáticos do emprego das citações pertinentes de pensenes da própria consciência
citadora (autocitação), ou de outrem (heterocitação), conforme o desenvolvimento racional da
condição ou do caráter da produção textual, seja dissertação, argumentação, tese, artigo, ensaio,
conferência, livro ou tratado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo citação vem do idioma Latim, citatio, de citare, “citar”. Apareceu
no Século XIV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência das citações. 2. Ciência das citas. 3. Estudo das abonações
intelectuais. 4. Proverbiologia.
Neologia. O vocábulo Citaciologia e as duas expressões compostas Citaciologia Homeostática e Citaciologia Patológica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Pensamento desprezível. 2. Texto secundário. 3. Heuristicologia.
4. Inventologia.
Estrangeirismologia: o pot-pourri das citações paroxísticas de literatices; a contribuição
repetitiva imensa da Internet; as tolices interneteiras avassaladoras dos Blogs, E-mails, Chats
e do Orkut; a superestimação do detalhe secundário da personalidade estudada ad nauseam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomnemônica Pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megacitações: roupas usadas.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Citaciologia é Seção, variável ou eventual,
componente da Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: as livrarias como lixões de homopensenes a partir das citações vazias.
Fatologia: as citações; as megacitações; as citações irrefutáveis; as citações supérfluas;
as citações falaciosas; as citações com estrangeirismos; o estudo das citações positivas; o estudo
das citações negativas; o dicionário de citações; a menção transcrita; a alusão; a abonação; a indicação intelectual; o trecho citado; a opinião autorizada; o mote na entrada do capítulo; os pensamentos citatórios; a sustentação da ideia; a ilustração do raciocínio; a argumentação racional;
a menção de informação extraída de outra fonte; o respaldo técnico de outrem; a indicação do número da página; a Citação Bibliográfica Padrão ABNT; a demonstração lógica; o ansiosismo pela
sabedoria; a avidez para demonstrar erudição; a mistificação textual; a artimanha intelectual das
supercitações; as omissões intelectuais deficitárias; a intelectualidade genuína gerada pelas autoconcepções; a intelectualidade ilegítima fabricada pelas citações de outros autores; o artigo técnico onde as citações são mais de 50% do texto; as pesquisas insuficientes; os capítulos sucessivos
do livro sem qualquer ideia original do autor citador inveterado; o pseudotratado de citações; o tititi intelectual; o blablablá escrito vazio; a praga das citações inócuas; a reação em cadeia das
citações elaboradas para impressionar; as citações intermináveis; o enriquecimento artificial do
currículo pessoal; as ideias rebarbativas; as sucatas mentais; os favores recíprocos das citações
acadêmicas; o hábito intelectual de rasgar sedas do compadrismo; o texto composto apenas de
citações encadeadas; a pressão universitária do publicar ou morrer; a facilidade da repetição
facultada pelo microcomputador; o vício de recortar parágrafos por meio do micro; a insuficiência
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da defesa da tese sem essência pragmática; os problemas vitais esnobados; a condição do conluio
do faz-de-conta; a Filosofia com “a qual e sem a qual você vive tal e qual”; a citação como item
das Seções dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: as citações das captações extrafísicas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Enumerologia: a falta de opinião do autor ou autora; a falta de auto e heterocrítica;
a falta de aplicação prática das conclusões dos estudos calcados em citações; a falta de pesquisas
pessoais mais extensas; a falta de originalidade nos apelos a outrem; a falta da lei do maior esforço da cosmovisão; a falta de verpons nas explicitações das teses.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a citaciofilia.
Fobiologia: a citaciofobia.
Maniologia: a citaciomania.
Holotecologia: a citacioteca; a aforismoteca; a epigrafoteca; a pensenoteca; a grafopensenoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Citaciologia; a Comunicologia; a Criteriologia; a Lexicologia;
a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Holoculturologia; a Mnemossomatologia; a Refutaciologia.
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 citador; o leitor paciente; o leitor atento; o autor citador inveterado;
o cérebro do autor mera caixa de ressonância; o autor copiador; o comunicólogo; o reeducador;
o escritor; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o pesquisador original; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o verbetólogo.
Femininologia: a citadora; a leitora paciente; a leitora atenta; a autora citadora inveterada; o cérebro da autora mera caixa de ressonância; a autora copiadora; a comunicóloga; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora original; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens didacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Citaciologia Homeostática = o texto com citações pertinentes e enriquecedoras, sem excessos; Citaciologia Patológica = o texto com citações excessivas objetivando
o exibicionismo intelectual.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias de citações:
01. Autocitação: do próprio autor ou autora.
02. Citação acadêmica: universitária.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Citação ambígua: não explicitativa.
Citação bibliográfica.
Citação comum: vulgar, rebarbativa.
Citação conscienciológica.
Citação curta.
Citação deslocada: extemporânea.
Citação da citação.
Citação de informação verbal.
Citação direta: transcrição integral.
Citação-epígrafe: de frontispício; de capítulo.
Citação extensa.
Citação extrafísica: paraperceptiva.
Citação falaciosa.
Citação indireta: paráfrase.
Citação inócua.
Citação irrefutável: argumentativa pura.
Citação latina: latinismo.
Citação literal.
Citação livre.
Citação negativa: patológica.
Citação positiva: homeostática.
Citação pragmática.
Citação semântica: da Conformática.
Citação supérflua: desnecessária.
Citação textual.
Heterocitação: a pensenização de outrem.
Megacitação: o opúsculo inteiro.
Supercitação: a básica do texto.

Caracterologia. Pela análise da Conscienciometrologia, é sempre inteligente determinar
as diferenças entre leitor, citador, autor e pesquisador. O leitor-citador é muito diferente do leitor-autor. O pesquisador-autor é também distinto do autor-citador.
Citacionalidade. Dentro da Citaciologia, importa sobremodo a condição ou qualidade
da citacionalidade quando centralizada em citações copiosas e intermináveis dos pensamentos
e asserções de outros autores, sem a explicitação do próprio pensamento original do autor ou autora, nas áreas múltiplas da Ciência, da Filosofia, da Literatura e das Artes em geral.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Citaciologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
3. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
4. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
5. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
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O ESTUDO DETALHISTA E TEÁTICO DAS CITAÇÕES EXPANDE A CULTURA DO AUTOR, DA AUTORA, DO LEITOR
E DA LEITORA, EM GERAL, BEM COMO AS TÉCNICAS
DA COMUNICAÇÃO, A NÍVEIS INTELECTUAIS ELEVADOS.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as citações? Você guarda de
memória quantas citações?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 16 e 624.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 153 e 270.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 321, 453 e 604.
4. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 83, 193 e 203.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 6, 967 e 968.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 78.
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CIÚME
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ciúme é condição ou estado de exacerbação emocional demonstrada pela
conscin, homem ou mulher, ante a percepção de ameaça real ou imaginária à perda da exclusividade ou à qualidade do afeto atribuído ou recebido de alguém.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra ciúme deriva do idioma Latim, zelumen, “ciúme”, através de zelus, “ciúme amoroso; desejo”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sensação de exclusão afetiva. 2. Receio de traição. 3. Zelo afetivo
desmedido. 4 Rivalidade afetiva. 5. Apego afetivo excessivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo ciúme: aciumada; aciumado; aciumar; ciumada; ciumado; ciumagem; ciumar; ciumaria; ciumata; ciumeira;
ciumenta; ciumento; ciumosa; ciumoso; enciumada; enciumado; enciumar.
Neologia. Os 2 vocábulos miniciúme e maxiciúme são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Confiança afetiva. 2. Cuidado afetivo. 3. Indiferença afetiva.
4. Desprendimento afetivo.
Estrangeirismologia: a hipótese do double-shot; a metáfora de Shakespeare (1564–
–1616) na peça de teatro Otelo, onde o ciúme é a green-eyed monster; a celotipia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto ao emocionalismo ancestral, animal, subcerebral.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste ciúme equilibrado. Ciúme: atraso cosmoético. Ciúme: maxiamor-próprio, miniamor.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relativas à temática: cego de ciúme; morrer
de ciúme; ficar com a pulga atrás da orelha.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Ser ciumento é o cúmulo do egoísmo, é o amor próprio defeituoso, é a irritação de uma falsa vaidade (Honoré de Balzac, 1799–
–1850). O ciúme quando é furioso produz mais crimes do que o interesse e a ambição (Voltaire,
pseudônimo de François Marie Arouet, 1694–1778).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da insegurança; os patopensenes; a patopensenidade; a pensenidade anticosmoética; a intrusão pensênica; os nosopensenes de abandono; os nosopensenes de traição; a premência da higiene pensênica.
Fatologia: o ciúme; o receio da perda da posição afetiva; o ciúme na infância; o ciúme
primário; o sistema cognitivo imaturo; a importância do afeto no desenvolvimento da autestima;
o ciúme entre irmãos; o desejo de exclusividade no amor da mãe; a monopolização das demonstrações de afeto; o ciúme intensificado pelos pais; as comparações; a insegurança; o discurso de
amor; as atitudes de desamor; o medo da perda do lugar único no “útero afetivo”; o ciúme dos filhos de pais separados; os exemplos anticosmoéticos; o ciúme no adulto; o ciúme dos colegas de
trabalho; o ciúme no casal; o ciúme retroativo; a cobrança; a infidelidade; a perda da confiança;
a dependência afetiva; o autabandono; o abandono dos interesses pessoais; o foco patológico no
outro; a realimentação da baixa autestima; a autoimagem distorcida; a imagem distorcida relativa
ao rival; o egocentrismo; a desorganização pessoal; a microvisão egocêntrica; o sofrimento emocional; a impulsividade; a reação exagerada; os escândalos públicos; os olhares “mortais”; a hostilidade dirigida ao rival; os escândalos intramuros; a hostilidade dirigida ao parceiro; a mutilação;
a utilização dos recursos pessoais com fins anticosmoéticos; a lupa do ciumento tornando os indí-
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cios em provas; a inquisição doméstica; a confissão insuficiente; a intrusão; a perseguição; a espionagem; o ridículo; o afloramento da bagagem trafarística da conscin; a manipulação; a reivindicação agressiva dos direitos de propriedade afetiva; a fronteira entre o ciúme e a inveja; a vingança propalada; a vingança dissimulada; o interesse disfarçado; o rancor; o monoideísmo; os sintomas físicos; a taquicardia; a sudorese; a insônia; as alterações no apetite; o desvio de proéxis;
o ponto fraco da conscin; o fator atrasador da evolução; o autassédio; o assédio ao parceiro(a) tenepessista; o ciúme dos assistidos; a escolha errada do parceiro; o autengano; a traição; o orgulho
ferido; a falta de definição do relacionamento; a dinâmica do casal; a terapia do casal; o schadenfreude; a queda da máscara social; a opressão; o sintoma; a obsessão; os comportamentos compulsivos na tentativa de controlar o(a) parceiro(a); os transtornos delirantes; as alucinações;
a fantasia; o ciúme sendo utilizado como justificativa de atrocidades; o cinto de castidade desde
a época medieval até a atualidade; o peso da tradição; a falta do senso de autocrítica; os pré-humanos manifestando comportamentos similares ao ciúme; a melhora da autestima; a libertação do
apego ao parceiro(a); a extinção das condutas de comprovação e controle; o reforço das condutas
adequadas; a autoconfiança; a interassistência como sendo o caminho à afetividade madura;
a afetividade real com base no mentalsoma.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o heterassédio interconsciencial; a semipossessão; a falta de parapercepção multidimensional do ambiente;
os megassediadores utilizando as conscins imaturas enquanto instrumentos de vampirização;
a vingança extrafísica; o desperdício das energias conscienciais; as sinaléticas de assédios; a sedução holochacral imatura; as paixões patrocinadas pela Baratrosfera; as retrocognições doentias patrocinadas pelos assediadores; a memória emocional patológica com raiz em vidas anteriores; as
fantasias anticosmoéticas induzidas pelos assediadores extrafísicos; as intoxicações energéticas;
os bloqueios encefálicos; os bloqueios do cardiochacra; as retrovidas negativas ou positivas com
grupos diversos; a macro-PK destrutiva; as retrocognições sadias patrocinadas pelos amparadores
extrafísicos; a paratentativa de esclarecer a conscin em crise; os amparadores promovendo reencontros com amizades do passado possibilitando auxílio à conscin intermissivista; a desassim;
o autencapsulamento sadio ao transitar por holopensenes doentios; o domínio das bioenergias;
o autodomínio do psicossoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desejo de ser amado–medo de ser abandonado; o sinergismo patológico parceiro provocador–parceiro ciumento; o sinergismo nosológico parceiro ciumento–parceiro sedutor; o sinergismo patológico influência do holopensene doentio grupal–
–conscin emocionalmente fragilizada; o sinergismo pensene da conscin ciumenta semipossessa–
–pensene da consciex doente possessora; o sinergismo trafor desassediador–inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio ―se não é bom, não adiantar fazer maquiagem‖.
Codigologia: o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista
de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria das inteprisões grupocármicas; a teoria da reciclagem consciencial; a teoria psicanalítica; a teoria da Psicologia Evolucionista considerando o surgimento do ciúme enquanto
mecanismo de preservação da espécie.
Tecnologia: a técnica do espelhamento consciencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica de
não sofrer antecipadamente; a técnica da dupla evolutiva (DE).
Voluntariologia: os resultados evolutivos do voluntário pesquisador da Conscienciologia, utilizando os trafores para a correção das automimeses patológicas provocadoras de ciúme.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-
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boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito desassediador do investimento cosmoético na busca de solução;
o efeito negativo da repressão das emoções; o efeito negativo da repressão sexual; o efeito poluidor dos morfopensenes anticosmoéticos; o efeito da emoção nublando as percepções auditivas
e visuais; o efeito nocivo de possuir armas no domicílio; o efeito negativo da pensenização anticosmoética potencializada na conscin ectoplasta; o efeito nocivo da miopia da conscin ciumenta
quanto à multidimensionalidade e à seriexialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da reestruturação pensênica.
Ciclologia: o ciclo desejo-frustração-destruição-culpa-reparação; a interprisão do casal
advinda do ciclo infidelidade–culpa–confissão–ciúme–inquisição doméstica–assédio ao(à) rival;
o ciclo da retroalimentação dos pensenes doentios entre conscins e consciexes interrompidos pela
força da vontade cosmoética da conscin; o ciclo vítima-algoz; o ciclo insegurança–ciúme–dor–
–atitudes desesperadas.
Binomiologia: o binômio ciúme-temperamento; o binômio ciúme–falta de posicionamento; o binômio minitrafar-miniciúme; o binômio maxitrafar-maxiciúme; o binômio amor doador–liberdade; o binômio respeito-fidelidade; o binômio amor-confiança; o binômio discernimento-afetividade.
Interaciologia: a ausência da interação sinceridade-confiança.
Crescendologia: o crescendo problema pessoal–problema familiar–problema social–
–problema parassocial; a disponibilidade interassistencial advinda do crescendo superação do
trafar–imunidade aos holopensenes doentios; o crescendo autassédio–heteroassédio–interprisão
grupocármica.
Trinomiologia: o trinômio ciúme-inveja-competição; o trinômio ciúme-angústia-ansiedade; o trinômio ciúme-dor-destruição; o trinômio mudança de bloco pensênico–EV–foco na interassistencialidade; o trinômio ciúme–impulsividade–reação exagerada.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-afeto-compreensão-esclarecimento; o polinômio autoimagem-autestima-autoconfiança-heteroconfiança; o polinômio autestima–autoconfiança–autossuficiência energética–comunicação assertiva–posicionamento sadio.
Antagonismologia: o antagonismo cuidar / sentir ciúme; o antagonismo amor / traição;
o antagonismo quase certeza / certeza absoluta; o antagonismo demonstração de amor / demonstração de ciúme; o antagonismo fantasia / realidade; o antagonismo realidade intrafisica / realidade extrafisica; o antagonismo emoção / transafetividade; o antagonismo emoções desequilibradas / imperturbabilidade; o antagonismo egocentrismo infantil / liderança interassistencial;
o antagonismo lei do ciúme / lei contra a violência de gênero.
Paradoxologia: o paradoxo de ainda se considerar ciúme como prova de amor; o paradoxo de os adultos manifestarem com frequência ciúme infantil; o paradoxo de existir resistência
em abandonar comportamentos causadores de dor ou desprazer; o paradoxo de a conscin ciumenta destruir o relacionamento na tentativa de conservá-lo.
Politicologia: a egocracia.
Legislogia: a lei do crime passional; a lei Maria da Penha; a lei da interprisão grupocármica; a lei do maior esforço aplicada às emoções pessoais.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome de Otelo; a síndrome de Rebeca; a síndrome da mulher maltratada; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a fracassomania; a mania de checar o perfil do Facebook do(a) parceiro(a)
procurando provas de traição; a mania de querer seguir os passos do(a) suposto(a) rival; a mania
de jogar a culpa na terceira pessoa; a mania de considerar os patopensenes de ciúme menos
nocivos comparados à agressão física; a monomania.
Mitologia: o mito da deusa Hera esposa de Zeus, na Mitologia Grega, a qual preferia
punir as amantes do marido; a frase “o amor não sobrevive sem confiança” do mito de Eros
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e Psiquê; o mito grego de Medeia; o mito de as mulheres importarem-se com a traição afetiva
e os homens com a traição sexual; o mito de ser o ciúme tempero do amor; o mito de sentir ciúme
ser sinônimo de cuidar; o mito de alguém poder roubar o amor da outra pessoa.
Holotecologia: a convivioteca; a historioteca; a filosofoteca; a legisloteca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Recexologia; a Autopesquisologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Psicanálise; a Biologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin psicopatológica; a conscin-esponja; a criança negligenciada; a criança desrespeitada; a dupla evolutiva; a família nuclear; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o casal incompleto.
Masculinologia: o ciumento; o abandonado; o alcoólatra; o toxicômano; o perdedor;
o inseguro; o assediador intrafísico; o colega de trabalho; o duplista; o intermissivista; o voluntário.
Femininologia: a ciumenta; a abandonada; a alcoólatra; a toxicômana; a perdedora; a insegura; a assediadora intrafísica; a colega de trabalho; a duplista; a intermissivista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens parapathologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniciúme = o estado da criança sensibilizada, ao compartilhar a atenção
dos pais e brinquedos pessoais com o novo irmãozinho; maxiciúme = o estado do adulto descontrolado, ao agredir física, emocional ou psicologicamente o(a) parceiro(a) na tentativa de recuperar o espaço afetivo.
Culturologia: a cultura da irreflexão.
Predisposição. Eis, em ordem alfabética 16 situações, conjunturas e / ou distúrbios extemporâneos, passíveis de facilitar o aparecimento do ciúme no adulto:
01. Baixa autestima.
02. Carência afetiva.
03. Carência energética.
04. Dependência econômica.
05. Desgaste do relacionamento afetivo.
06. Diferença de idade com o(a) parceiro(a).
07. Experiência de traição anterior.
08. Frigidez.
09. Gravidez.
10. Homossexualismo.
11. Impotência sexual.
12. Influência de opiniões alheias (loc externo).
13. Misoginia.
14. Problemas econômicos.
15. Projeção dos próprios desejos de infidelidade.

Enciclopédia da Conscienciologia

5766

16. Toxicomania.
Trafarologia. No contexto da Conscienciometria, eis, na ordem alfabética, 10 trafares
motivadores de atos anticosmoéticos, não relacionados à valorização do afeto da pessoa envolvida, porém frequentemente associados ao ciúme:
01. Agressividade.
02. Competitividade.
03. Controle.
04. Impulsividade.
05. Interesse egoico.
06. Inveja.
07. Manipulação.
08. Orgulho.
09. Possessividade
10. Vingança.
Contrapontologia. Eis análise contraponteada entre duas casuísticas para explicitar a diferença sutil entre inveja e ciúme:
A. Inveja:
Casuística 1. Estudante de 15 anos foi agredida pelos colegas, em sala de aula. As agressões tinham como alvo o rosto e o cabelo da vítima. O caso foi registrado na delegacia de Defesa
da Mulher em Limeira, São Paulo (Data-base: 9.04.2014).
Motivo. Segundo o pai da adolescente, o motivo da agressão foi a beleza da filha. Informou terem havido ameaças anteriores e comentou o fato de a mesma ser a mais bonita dentre 4 irmãs, motivo de ciúmes das demais.
Divergência. Contudo, nesse caso, a motivação do bullying não foi o ciúme e sim a inveja das adolescentes, as quais não suportaram a beleza da colega e tentaram destruí-la. Não se tratou de tentativa de preservar o afeto de outra pessoa e sim de destruir as qualidades da colega, das
quais não se consideravam detentoras.
B. Ciúme:
Casuística 2. Mulher jovem, de 23 anos, sofreu sérias queimaduras, durante discussão
com o companheiro e veio dessomar dias após. Entretanto não há provas se foi suicídio ou assassinato. O fato deu-se em Buenos Aires, Argentina (Data-base: 30.01.2011).
Motivo. Segundo a mãe da vítima, o fato deve-se ao ciúme do atual companheiro em relação ao ex-marido da dessomante.
Divergência. Neste caso, o parceiro da vítima apresentou comportamento possessivo,
controlador e ciumento. O possessivo vê o outro na condição de objeto de propriedade pessoal
e, como tal, julga dispor até da vida do mesmo.
Diferenciação. Diferentemente da inveja, o ciúme envolve sempre, no mínimo, 3 ou
mais personagens: a conscin ciumenta, a conscin-alvo do ciúme e a conscin-motivo do ciúme.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 4 tipos bem definidos
de ciúme em estado mais doentio:
1. Alcoólico. Ciúme caracterizado por delírios de infidelidade, em consequência do
transtorno psicótico crônico provocado pelo álcool.
2. Criminoso. Ciúme vivenciado pelas conscins em situação emocional limite até
o ponto de cometer atos criminosos (crime passional).
3. Delirante. Ciúme caracterizado por ideias delirantes relativas à convicção inabalável
de traição por parte do(a) companheiro(a). Também conhecido como delírio de ciúme.

Enciclopédia da Conscienciologia

5767

4. Obsessivo. Ciúme gerado por ideias obsessivas, normalmente associadas a rituais de
verificação e caracterizado pelas dúvidas e ruminações sobre provas inconclusivas.
Estatísticas. Estudos indicam ser o ciúme causador de 99% dos casos de assassinato
contra mulheres. Em seminário sobre a lei Maria da Penha para operadores de Direito do Espírito
Santo, Brasil (Data-base: 31.05.2011), a coordenadora das promotorias de justiça de Combate
à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher afirmou: – “As estatísticas apontam, de cada
100 mulheres mortas, 70 foram assassinadas por parceiros (namorados, maridos)”.
Consréus. O alto índice de crimes atribuídos ao ciúme alerta os intermissivistas acerca
da assistência necessária às consréus.
Extinção. Até o miniciúme, considerado normal na Socin Patológica, é resultado da imaturidade, insegurança e do egocentrismo infantil.
Serenismo. O Serenão, com lucidez desde a vida fetal, não manifesta ciúme nem mesmo
na infância. Portanto, eliminar o quanto antes possível tal condição, é prioridade da conscin com
algum nível de inteligência evolutiva.
Transafetivologia. Enquanto o ciúme é manifestação do egocentrismo infantil das consciências imaturas ainda dominadas pelo psicossoma e os instintos, a transafetividade é o conjunto
de sentimentos elevados provenientes do mentalsoma, inerentes às consciências evoluídas, após
a superação dos instintos sexuais comuns aos gêneros humanos.
Evoluciologia. A prática interassistencial e multidimensional diária ajuda a conscin empenhada em evoluir, a superar gradativamente o ciúme e as consequências do egocentrismo, através da vivência da homeostase do maxifraternismo e os lampejos da transafetividade.
Terapeuticologia. Dentre as terapias recomendadas se encontram: a Autoconsciencioterapia, a Consciencioterapia, a Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e o tratamento psiquiátrico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 ciúme, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antibagulhismo emocional: Equilibriologia; Homeostático.
03. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
07. Crescendo afetividade-transafetividade: Transverponologia; Homeostático.
08. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
09. Evitação da evitação: Conviviologia; Homeostático.
10. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
11. Paraetiologia psicopatológica: Paraclínica; Neutro.
12. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Trafor desassediador: Traforologia; Homeostático.
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O CIÚME DEMONSTRA O DOMÍNIO DO COMOCIONALISMO
DO PSICOSSOMA NAS MANIFESTAÇÕES DAS CONSCIÊNCIAS NA SOCIN PATOLÓGICA. É FISSURA A SER SUPERADA NA AUTEVOLUÇÃO RUMO À TRANSAFETIVIDADE.
Questionologia. O ciúme, de algum modo, ainda afeta você, leitor ou leitora? Como lida
com o ciúme alheio? Já mensurou a repercussão multidimensional de tal manifestação?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; revisores Alexander Steiner et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15
websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3ª Ed. rev.
e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 23 e 160 a 164.
2. Pasini, Willy; Ciúme: A outra Face do Amor (Gelosia l´altra Faccia dell´Amore); trad. Y. A. Figueiredo;
224 p.; 13 caps.; 3 citações; 1 E-mail; 3 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 5 websites; 140 notas; 21 x 14 cm; br.;
Editora Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 15 a 204.
3. Ribeiro, Fernanda Teixeira; Cegos de Ciúme; Artigo; Mente e Cérebro; Revista; Mensário; Ano XIX;
N. 241; 4 citações; 5 fotos; 1 gráf.; 1 ilus.; 1 teste; 5 refs.; São Paulo, SP; Fevereiro, 2013; páginas 27 a 33.
4. Santos, Eduardo Ferreira; Ciúme: O Medo da Perda; revisoras Beatriz Simões; & Juliana Messias; 256
p.; 6 caps.; 54 citações; 2 E-mails; 4 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 80 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Editora Claridade; São Paulo, SP; 2011; páginas 17 a 236.
5. Seno, Ana; Técnica do Espelhamento Consciencial; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 44; 5 enus.; 1 microbiografia; 19 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; April,
2009; páginas 369 a 384.
6. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 p.; 40 caps.; 17 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 107, 135
e 77.
7. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 38.
8. 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 135 e 136.
Webgrafia Específica:
1. Farinha, Inés dos Santos; A Natureza do Ciúme; Dissertação; 66 p.; 4 caps.; 1 citação; 11 enus.; 11 tabs.;
56 refs.; 2 anexos; Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia: Faculdade de Psicologia; Lisboa; Portugal;
2010; disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/12590471/microsoft-word-ao-a-natureza-do-ciumepdf
recil>; acesso em: 16.02.14.
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CLARIVIDÊNCIA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A clarividência é o fenômeno parapsíquico caracterizado pela percepção,
captação ou obtenção de informações acerca de eventos, objetos e cenas das dimensões intra ou
extrafísica por meio da descoincidência e projeção do frontrochacra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo clarividência é adaptação do idioma Francês, clairvoyance, “clarividência”, constituído de clair, “claro”, procedente do idioma Latim, clarus, “claro”, e voyence,
“vidência”, este também derivado do idioma Latim, videns, “que vê”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Percepção visual extrassensorial. 2. Paravisão. 3. Ultravisão. 4. Terceira visão. 5. Paravidência.
Neologia. As 3 expressões compostas clarividência espontânea, clarividência autoinduzida e clarividência heteroinduzida são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Visão intrafísica. 2. Alucinação. 3. Imaginação.
Estrangeirismologia: o know-how parapsíquico; a performance interassistencial; o rapport com outras consciências; o feedback comprobatório do fenômeno.
Atributologia: predomínio das parapercepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à manifestação do fenômeno da clarividência.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética e classificadas em 2 subtítulos:
1. “Clarividência. A clarividência gera impregnação mnemônica positiva”.
2. “Visão. A pessoa pode ser portadora de problema oftalmológico e, no entanto, possuir ampla clarividência, inclusive retrocognitiva: a terceira visão ultrapassa os 2 olhos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; o holopensene pessoal da parapercepção lúcida; o holopensene pessoal da autassistencialidade; o holopensene grupal envolvendo a multidimensionalidade; a energia consciencial do holopensene da conscin; a afinidade pensênica nos contatos assistenciais; o holopensene pessoal do autodessassedialidade; a retilinearidade pensênica favorecendo a clarividência.
Fatologia: as condições de iluminação física reduzidas favorecedoras da clarividência;
a visão física; o nível de relaxamento somático otimizador; a autorganização quanto à prática da
clarividência; o medo, injustificado, de qualquer tipo de parapsiquismo; a vaidade pessoal travando o amadurecimento parapsíquico; as reações emocionais interferindo na qualidade das parapercepções; o autoconceito negativo em relação ao próprio parapsiquismo resultando na ausência da
clarividência.
Parafatologia: a clarividência; a autexperimentação nas diversas formas de clarividência; o acoplamento energético facilitado pela clarividência; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a ativação do chacra frontal propiciando o fenômeno da clarividência; a clarividência extrafísica vivenciada na projeção lúcida; a percepção dos reflexos energéticos de consciexes na dimensão extrafísica; o auxílio de consciexes amparadoras a conscins projetadas, desencadeando a clarividência retrocognitiva; o aumento do conhecimento e da experiência sobre a multidimensionalidade por meio da clarividência; a diminuição do gap de lucidez quanto à multidimensionalidade; a ocorrência da paravisão durante a vigília física ordinária; a visualização da dimener;
a parapercepção da aura; a paravisualização da psicosfera da conscin; a qualidade das intenções refletidas no campo energético; a clarividência possibilitando a visualização de paisagem e cenários
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extrafísicos; a percepção de paratecnologia durante o arco voltaico; o fenômeno da hipnagogia desencadeando a clarividência; a hipnopompia oportunizando a rememoração de eventos extrafísicos;
a paravisão de consciexes no acoplamento energético; a clarividência funcionando ao modo de
ponte de aproximação interdimensional; a clarividência podendo descortinar pararrealidades e parafenômenos; a inclusão da clarividência nas percepções diárias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo clarividência-assistencialidade; o sinergismo autopensenização-parapsiquismo.
Principiologia: o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio de a clarividência ser inerente a todo ser humano; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) cosmoético.
Codigologia: o código da priorização evolutiva; a autovivência do código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da evolução consciencial multidimensional; a teoria dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica da autopesquisa intra e extrafisica; as técnicas energéticas; a técnica da clarividência através das vivências multidimensionais; as paratecnologias evidenciadas
pelo fenômeno da clarividência.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico qualificando a assistência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Autocriticologia.
Efeitologia: o efeito do autodesassédio; o efeito intraconsciencial das autorreflexões;
o efeito dos pensenes positivos no desenvolvimento da clarividência.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da clarividência; as neossinapses provenientes das dinâmicas parapsíquicas assistenciais; a formação de neossinapses através da clarividência retrocognitiva.
Ciclologia: o ciclo vivência da clarividência–interpretação crítica do conteúdo; o ciclo
das sincronicidades no parapsiquismo da conscin ectoplasta; o ciclo da percepção-anotação-reflexão-elaboração.
Enumerologia: a clarividência viajora; a clarividência extrafísica; a clarividência retrocognitiva; a clarividência diagnóstica; a clarividência hipnopômpica; a clarividência racional;
a clarividência imprecisa.
Binomiologia: o binômio introspecção-autorreflexão; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação realidade intrafísica–realidade multidimensional; a interação autocompreensão-autassistência; a interação clarividência viajora–parapsiquismo sadio; a interação multidimensional facilitada pela clarividência.
Crescendologia: o crescendo domínio energético–domínio do parapsiquismo.
Trinomiologia: o trinômio frontochacra-clarividência-laringochacra; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio EV–clarividência–projeção consciente; o trinômio reeducação–reciclagem intraconsciencial–interassistência; o trinômio intencionalidade-ortopensenidade-autodesperticidade.
Polinomiologia: o polinômio atenção holossomática–acoplamento áurico–clarividência–
–assistência bem-sucedida–bem-estar íntimo; o polinômio leitura energética-ectoplasmia-clarividência-encaminhamento assistencial.
Antagonismologia: o antagonismo fenômeno intrafisico / manifestação extrafísica; o antagonismo autoinsegurança / autenfrentamento; o antagonismo autoposicionamento / acomodação.
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Paradoxologia: o paradoxo de o mais difícil autenfrentamento poder ser o mais libertador; o paradoxo de a clarividência vivenciada com lucidez fora do corpo poder não ser rememorada.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do livre arbítrio; a lei da afinidade pensênica; a lei da ação e reação.
Filiologia: a parapsicofilia; a experimentofilia; a energofilia; a neofilia; conviviofilia;
a conscienciofilia; a sociofilia.
Fobiologia: autopesquisofobia; a experimentofobia; a projeciofobia; a conscienciofobia;
a autocriticofobia; a recexofobia; a pensenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ansiedade diante da multidimensionalidade; a síndrome
da dispersão consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania do prejulgamento pensênico.
Mitologia: o mito de a clarividência ser ilusão de ótica; o mito da neutralidade pensênica; o mito da mudança de patamar evolutivo sem autesforço; o mito da certeza absoluta.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Energossomatologia;
a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Autopensenologia; a Cosmoeticologia; a Lucidologia;
a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin acolhedora; a conscin
empática; a conscin completista; a consciência megafraterna; o ser interassistencial.
Masculinologia: o clarividente; o acoplamentista; o intermissivista; o proexista; o projetor consciente; o agente retrocognitor; o completista; o amparador intrafisico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o enciclodepeista; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a clarividente; a acoplamentista; a intermissivista; a proexista; a projetora consciente; a agente retrocognitora; a completista; a amparadora intrafisica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a enciclodepeista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: clarividência espontânea = aquela ocorrida de modo natural, independente da vontade da conscin; clarividência autoinduzida = aquela produzida pela própria vontade
da conscin, a partir do autesforço; clarividência heteroinduzida = aquela patrocinada por outrem,
conscin ou consciex.
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Culturologia: a cultura da autopesquisa intraconsciencial; a cultura do pensamento cosmoético; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura conscienciológica; a cultura da
autoconscientização multidimensional (AM).
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 aspectos básicos implicados no desenvolvimento do clarividente:
1. Assistencialidade. Na clarividência, a assistência mais eficaz é quando 50% do processo vem do clarividente e o restante do assistido.
2. Autexperimentação. Na vivência do parafenômeno da Cosmoconsciência, a experiência torna-se facilitada quando a conscin já experimentou a clarividência viajora.
3. Autodiscernimento. Nas análises das parapercepções do clarividente, o autojuízo crítico é elemento indispensável.
4. Compreensão. No fenômeno da clarividência, o mais importante é a apreensão do
conteúdo da mensagem.
5. Coragem. No processo de autorganização para a vivência da clarividência, a autossuperação dos medos torna-se caminho prioritário.
6. Ectoplasmia. Na utilização do ectoplasma visando favorecer a clarividência, é pertinente cuidar do soma e expandir a capacidade de exteriorização das energias.
7. Racionalidade. Na autoparapercepção cosmoética, a clarividência racional, sem fanatismos místicos quanto às dimensões existenciais, é insubstituível.
8. Responsabilidade. Na clarividência, a constatação pessoal do fenômeno é intransferível, impondo grande responsabilidade ao ser humano.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a clarividência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Aproveitamento evolutivo das informações: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
06. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Autoqualificação da clarividência: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Conscin clarividente: Perfilologia; Neutro.
10. Clarividência retrocognitiva: Frontochacrologia; Homeostático.
11. Clarividência viajora: Clarividenciologia; Neutro.
12. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
13. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
14. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
15. Medo da clarividência: Parapatologia; Nosográfico.

A CLARIVIDÊNCIA É MODALIDADE DE PARAPERCEPÇÃO
VISUAL INDISPENSÁVEL À CONSCIN LÚCIDA INTERESSADA NO DESENVOLVIMENTO DO PARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL E MAIOR DESENVOLTURA INTERDIMENSIONAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a clarividência? Tem ideia do
quanto a informação, a técnica e a força de vontade podem favorecer a produção do fenômeno
em curto prazo? Quais medidas vem adotando para alcançar essa realidade?
Bibliografia Específica:
1. Medeiros, Rodrigo; Clarivid ncia: Teoria e Pr tica; pref. Nanci Trivellato; revisores Cristina Pimentel; et.
al.; 208 p.; 10 caps.; 21 E-mails; 17 enus.; 1 foto; 26 ilus.; 1 microbiografia; 11 técnicas; 18 websites; 73 refs.; alf.; 23,5
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 36 a 61 e 83 a 136.
2. Musskopf, Tony; et al.; O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: Um Estudo de
Campo; Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu; PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 5 gráfs.; 1 tab.; 7 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro,
2009; páginas 322 a 336.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.; 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 348 a 350, 1.086 e 1.705.
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CLARIVIDÊNCIA RETROCOGNITIVA
(FRONTOCHACROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A clarividência retrocognitiva é o ato ou efeito de a conscin parapsíquica
veterana perceber, captar ou acessar informações holobiográficas pessoais ou alheias através da
descoincidência e projeção lúcida das parapercepções do frontochacra (Parassensoriamentologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo clarividência é adaptação do idioma Francês, clairvoyance, “clarividência”, constituído de clair, “claro”, procedente do idioma Latim, clarus, “claro”, e voyence,
“vidência”, este também derivado do idioma Latim, videns, “que vê”. Apareceu no Século XX.
O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”. Apareceu no
Século XV. A palavra 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. Clarividência seriexológica. 2. Clarividência holobiográfica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo clarividência: autoclarividência; clarividencialidade; clarividenciocrítica; Clarividenciologia; clarividenciológica; clarividenciológico; clarividente; exoclarividência; Heteroclarividenciologia; omniclarividência; Omniclarividenciologia; paraclarividência.
Neologia. As 3 expressões compostas clarividência retrocognitiva, clarividência retrocognitiva individual e clarividência retrocognitiva coletiva são neologismos técnicos da Frontochacrologia.
Antonimologia: 1. Clarividência extrafísica. 2. Clarividência viajora. 3. Simulcognição. 4. Precognição. 5. Experiência fora-do-corpo retrocognitiva.
Estrangeirismologia: a penetralia mentis; o Acoplamentarium; o Retrocognitarium;
o Seriexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Clarividenciologia Teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a clarividência retrocognitiva tida ao modo de pararradiografia da pensenosfera sendo capaz de evidenciar o prontuário seriexológico da consciência; as assinaturas pensênicas mantidas nos ambientes ao longo da seriéxis
(fôrmas holopensênicas); a polarização lúcida do automaterpensene catalisando sincronicidades
retrocognitivas; o holopensene da Seriexometrologia.
Fatologia: os cursos de campo e as dinâmicas parapsíquicas direcionados ao desenvolvimento do parapsiquismo em geral, e da clarividência em particular; o Workshop Clarividência
Retrocognitiva (Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas – CONSECUTIVUS).
Parafatologia: a clarividência retrocognitiva; a vivência da vidência parapsíquica passadológica; a holobiografometria por meio do frontochacra ativado; o terceiro olho fitando o pretérito; a ausculta bioenergética profunda; a sondagem paraperceptiva vigorosa; o acoplamento áurico intenso; a assimilação simpática impactante; a empatia holossomática extraordinária; a multidivisão de atenção interdimensional; o descortino retrocognitivo devassador; a parapercuciência
prospectiva quanto ao passado; a agudeza parapsíquica frontochacral; a polivalência paraperceptiva desencadeada pela Clarividenciologia; os prismas clarividenciológicos; as nuanças retrocognitivas; a fácies retrocognitiva potencializando as evocações seriexológicas; as expressões faciais
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do retrossoma; o paraolhar holosférico; a escavação arqueológica da Para-História Pessoal e Grupal através da Parassemiologia Retrocognitiva; a paraperscrutação da bagagem multimilenar das
consciências; o paradiagnóstico seriexológico (Seriexometria); a predominância dos assédios
multimilenares ou das amizades raríssimas interexistenciais na parapsicosfera pessoal; a autolucidez parapsíquica diária a fim de atentar-se para as parassincronicidades óbvias e sutis; a perda de
oportunidade retrocognitiva ante os inúmeros encontros, reencontros e desencontros cotidianos;
a aquisição de cognição histórica (Sinapsossomatologia) auxiliando a auto e heterolocalização
seriexológica; a ajuda providencial dos amparadores na amarração das pontas holobiográficas; as
retrogescons transmitindo a mensagem diretamente da ex-conscin para a neoconscin (Autorrevezamentologia); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando a desassim; a sinalética energética parapsíquica de cunho retrocognitivo; a clarividência retrocognitiva
no contexto da tenepes enquanto extrapolacionismo pré-ofiex; a personalidade consecutiva lúcida
buscando, ativamente, outras personalidades consecutivas (Parassociometrologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intensão-intenção; o sinergismo ectoplasmia-interassistencialidade; o sinergismo holosfera-Seriexometria; o sinergismo autorretrocognição-heterorretrocognição; o sinergismo treino-desenvolvimento-experiência; o sinergismo teoria-prática.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: a técnica da clarividência facial; a técnica metafórica da janela; as técnicas de comprovação da seriéxis; a técnica da passividade alerta; a técnica do circuito fronto-coronochacra; a técnica da tábula rasa; a técnica do sequenciamento parafactual; a técnica de
identificação do trafor parapsíquico pessoal.
Voluntariologia: os voluntários da CONSECUTIVUS.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Efeitologia: o efeito halo das retrocognições.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao pleno entendimento das retrocognições (Lucidologia).
Ciclologia: o ciclo de 2 minutos durante os experimentos do curso Acoplamentarium.
Enumerologia: a soltura bioenergética; a soltura frontochacral; a soltura psicossomática; a soltura coronochacral; a soltura paracerebral; a soltura mentalsomática; a soltura holomnemônica.
Binomiologia: o binômio seriéxis-proéxis; o binômio retrovida crítica–Curso Intermissivo (CI); o binômio retrossenha pessoal–cláusula pétrea; o binômio personalidade consecutiva–
–paracognome intermissivo; o binômio serialidade existencial–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
o binômio retrocognição-megarresponsabilização; o binômio equipin–amizade raríssima; o binômio retrocognição-mensagem.
Interaciologia: a interação clarividência retrocognitiva–sinalética energética; a interação clarividência retrocognitiva–iscagem consciencial; a interação clarividência retrocognitiva–
–interassistencialidade grupocármica; a interação clarividência retrocognitiva–cosmovisão seriexológica; a interação clarividência retrocognitiva–exteriorização ectoplásmica; a interação
clarividência retrocognitiva–parabanho confirmatório; a interação clarividência retrocognitiva–
telepatia interconsciencial.
Crescendologia: o crescendo consecução proexológica–desenvolvimento parapsíquico;
o crescendo clarividência viajora–projeção de consciência contínua (PCC); o crescendo pulsação do frontochacra–clarividência lúcida; o crescendo atenção multidimensional–clarividência
teática; o crescendo desassediológico da conscin clarividente lúcida; o crescendo epicentrismodesperticidade; o crescendo clarividência-Trirrecepciologia.
Trinomiologia: o trinômio frontochacra–coronochacra–glândula pineal.
Polinomiologia: o polinômio neurofisiológico imagem–retina–nervo óptico–quiasma
óptico–tálamo–radiações ópticas–córtex visual.
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Antagonismologia: o antagonismo estereograma / clarividência; o antagonismo alucinação / clarividência; o antagonismo imaginação / clarividência.
Paradoxologia: o paradoxo de a clarividência retrocognitiva servir de prospectiva proexológica (Antimesmexologia); o paradoxo megafenômeno-maxidiscrição.
Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática.
Filiologia: a experimentofilia.
Fobiologia: a antiparapsicofobia.
Maniologia: o combate à nostomania.
Mitologia: o enfrentamento dos mitos passadológicos pessoais.
Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca; a clarividencioteca; a autocriticoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Frontochacrologia; a Clarividenciologia; a Acoplamentologia;
a Coronochacrologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Pangrafologia; a Paracerebrologia; a Holomemoriologia; a Holobiografologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Paracosmovisiologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin clarividente.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciatra; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o seriexista; o seriexólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a conscienciatra; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a seriexista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptiologus;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens seriexologus;
o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: clarividência retrocognitiva individual = o acesso parapsíquico a informações holobiográficas de determinada consciência a partir da técnica do acoplamento energético; clarividência retrocognitiva coletiva = o acesso parapsíquico a informações holobiográficas de
determinado grupo a partir da técnica da pangrafia seriexológica.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Evolução. No tocante à Experimentologia, a dedicação continuada ao desenvolvimento
parapsíquico por parte da conscin lúcida faculta, mais cedo ou mais tarde, a vivência da clarivi-
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dência retrocognitiva. Tal processo, tende a ocorrer mais amiúde durante o curso Acoplamentarium e nas dinâmicas parapsíquicas semanais em função da saturação holopensênica já existente.
Técnica. Em tais atividades, predomina a técnica da clarividência facial, na qual duas
conscins sentam frente a frente e procuram sustentar os olhos entreabertos em ponto fixo da face
do colega a fim de promover a descoincidência holossomática e, com isso, passar a perceber e visualizar possíveis mudanças graduais nas energias e na fisionomia.
Fases. Segundo a Paradidaticologia, eis, ordenadas em crescendum, 10 respectivas fases
habitualmente vivenciadas durante o desenvolvimento da clarividência facial, cujo ápice pode ser
a capacidade de adentrar e captar informações holobiográficas do coadjutor:
01. Acoplamento: a percepção de instalação de campo bioenergético entre os praticantes a partir da interfusão das pensenosferas. Pode-se reparar no tempo, intensidade, dimensão
e grau de afinidade holopensênica estabelecida no campo.
02. Assim: a percepção de aprofundamento do acoplamento, passando a sentir no próprio holossoma, sintomas e parassintomas do coadjutor e, eventualmente, das consciexes envolvidas (assimilação simpática).
03. Dimener: a visualização das múltiplas formas de apresentação da dimensão energética (dimener), incluindo formas algodonosas, enevoadas e luminosas, além de efeitos visuais ao
modo de: filme revelado em negativo, biombo energético e / ou o desaparecimento (parcial ou total) do coadjutor.
04. Face: a observação da mudança facial, com a possibilidade de se plasmarem diferentes rostos, característicos ou não, porém nitidamente diferentes da face do coadjutor.
05. Campo: a ausculta das variações, modificações e alterações no campo instalado, incluindo o padrão holopensênico predominante, simultaneamente às transfigurações faciais.
06. Paracompanhias: a parapercuciência simultânea acerca das consciexes intervenientes durante o acoplamento, incluindo amparadores, assediadores e guias amauróticos.
07. Intercomunicação: a manutenção da paratelepatia durante o transcorrer do experimento possibilitando a captação da essência da mensagem transmitida.
08. Retroface: a plasmagem e fixação de retroface marcante do coadjutor com a captação do holopensene específico da época.
09. Retrocognição: a vivência de flash retrocognitivo envolvendo os experimentadores
e, eventualmente, as consciexes envolvidas.
10. Pangrafia (seriexológica): a parapercepção em bloco de enredo holobiográfico
complexo envolvendo determinado grupo de convivência dos coadjutores (paracosmovisão retrocognitiva).
Prática. Vale lembrar ser comum a vivência de diferentes fases da listagem sem necessariamente haver passado pelas anteriores. Apesar de bastante infrequente, a depender dos fatores
multidimensionais envolvidos, na prática a pangrafia seriexológica pode se impor para a conscin
parapsíquica logo no primeiro contato com outra consciência, ambiente ou objeto.
Convergência. Atinente à Experimentologia, as variáveis multidimensionais intervenientes no aprofundamento do acoplamento visando a ocorrência da clarividência retrocognitiva são
de natureza intra, inter, para e / ou extraconsciencial, ao modo dos 10 tipos listados a seguir na ordem funcional:
01. Rapport: o nível de afinidade seriexológica entre os envolvidos.
02. Amparador: a atuação intencional de amparador extrafísico técnico em holomnemônica, caracterizando a concausa extrafísica.
03. Ectoplasmia: a doação intensa de ectoplasma antes, durante e após a experiência favorecendo a descoincidência e a ocorrência parafenomênica.
04. Holopensene: o patamar de saturação holopensênica do ambiente onde se processa
o parafenômeno, incluindo a atuação das retrofôrmas holopensênicas.
05. Laboratório: a composição técnica otimizada do local onde se realiza o experimento, podendo-se controlar o grau de luminosidade, temperatura, ruído, lotação, dentre outros.
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06. Experiência: a extensão da bagagem parapsíquica da conscin-epicentro do parafenômeno a fim de melhor compreendê-lo.
07. Consciexes: a presença, qualidade e nível de ligação das paracompanhias do coadjutor com a conscin parapsíquica em foco.
08. Descoincidência: o nível de descoincidência holossomática, permitindo, principalmente grau maior de soltura paracerebral, a fim de melhor acessar arquivos holomnemônicos.
09. Evocação: a face humana, as energias interpessoais, as transfigurações faciais e as
paraindumentárias típicas portadas pelas consciexes (etnias; uniformes), deflagrando evocações
técnicas capazes de desencadear lembranças seriexológicas (gatilho retrocognitivo).
10. Parassincronicidade: a coincidência seriexologicamente significativa entre datas
e / ou ocorrências históricas no mesmo dia do encontro atual potencializando as chances de relembrança dos envolvidos.
Taxologia. Sob a ótica da Enumerologia, a clarividência retrocognitiva não é a única
forma ou tipo possível de ser vivenciado pelo intermissivista dedicado ao desenvolvimento parapsíquico das potencialidades do frontochacra. Eis, para fins de ilustração e ampliação da visão de
conjunto acerca do tema, 13 outros tipos de clarividência ordenadas alfabeticamente:
01. Clarividência ambiental: a paravisualização do ambiente extrafísico concomitante
e simultâneo ao local onde se encontra a conscin clarividente.
02. Clarividência energética: a paravisualização da dimener e respectivos efeitos sobre
as consciências e o local envolvido.
03. Clarividência espacial: a paravisualização do espaço sideral, incluindo satélites,
planetas, astros e galáxias (exoclarividência).
04. Clarividência extrafísica: a paravisualização usual do ambiente extrafísico, realizada pela conscin projetada ou pela consciex.
05. Clarividência facial: a paravisualização da face da consciex justaposta à face da
conscin coadjutora, concomitante aos efeitos energéticos da dimener.
06. Clarividência hipnagógica: o parafenômeno clarividente transcorrido no momento
da conciliação do sono, durante a transição vígilia-sono (hipnagogia).
07. Clarividência hipnopômpica: o parafenômeno clarividente transcorrido no momento do despertar da conscin ou saída do sono (hipnopompia).
08. Clarividência holosférica: a paravisualização das repercussões energéticas do clima pensenosférico da consciência capaz de evidenciar a respectiva síntese materpensênica.
09. Clarividência impressiva: a expansão das parapercepções do frontochacra com recolhimento de informações extrafísicas simultâneas, sem contudo ocorrer a visualização direta de
imagens por parte do clarividente (Paradoxologia).
10. Clarividência objetal: a paravisualização dos contornos energéticos dos objetos,
podendo ver a qualificação dos mesmos em tamanho, luminosidade e grau de positividade.
11. Clarividência precognitiva: a paravisualização de cenas cuja concretização intrafísica ocorrerá em determinado tempo futuro, podendo ser a curto, médio ou longo prazos.
12. Clarividência pré-projetiva: a paravisualização do alvo projetivo por parte do projetor lúcido durante a fase da pré-decolagem do psicossoma.
13. Clarividência viajora: a paravisualização de cenas, em geral intrafísicas, ocorridas
à distância da conscin clarividente, podendo ser simultâneas ou defasadas no tempo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a clarividência retrocognitiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
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Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Conscin clarividente: Perfilologia; Neutro.
Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
Interação Acoplamentarium-retrocognição: Parapercepciologia; Homeostático.
Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Paranamnese consciencial: Parassemiologia; Neutro.
Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.

A CLARIVIDÊNCIA RETROCOGNITIVA É PARAFENÔMENO
COMPOSTO, CAPAZ DE IMPACTAR O EXPERIMENTADOR
JEJUNO. CABE AO TENEPESSISTA ESTUDÁ-LO E SABER
USÁ-LO COMO SÉRIA FERRAMENTA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a clarividência retrocognitiva? Está
satisfeito(a) com a própria perfomance?
Bibliografia Específica:
1. Medeiros, Rodrigo; Clarivid ncia: Teoria e Pr tica; pref. Nanci Trivellato; revisores Cristina Pimentel; et
al.; 208 p.; 10 caps.; 21 E-mails; 17 enus.; 1 foto; 26 ilus.; 1 microbiografia; 11 técnicas; 18 websites; 73 refs.; alf.; 23,5
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 83 a 92 e 175 a 178.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
120, 162, 168, 200, 203, 206, 213, 242, 332, 334, 358, 424, 526 e 644.
3. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28 x 21 cm; br.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas
25 a 56.

P. F.
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CLARIVIDÊNCIA VIAJORA
(CLARIVIDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A clarividência viajora é a paravisualização de cenas, acontecimentos, textos ou imagens, distantes do corpo físico da conscin, homem ou mulher, através do chacra frontal
ou por meio da projeção de mentalsoma, com parapercepções simultâneas ou defasadas no tempo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo clarividência é adaptação do idioma Francês, clairvoyance, “clarividência”, constituído de clair, “claro”, procedente do idioma Latim, clarus, “claro”, e voyence,
“vidência”, este também derivado do idioma Latim, videns, “que vê”. Apareceu no Século XX.
O vocábulo viajora vem do idioma Latim, via, “via; estrada; caminho; rua; viagem; marcha; caminho a seguir; método”. A palavra viajor surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Visão a distância. 2. Percepção visual a distância. 3. Paravisualidade. 4. Longevidência viajora. 5. Clarividência itinerante.
Neologia. As 3 expressões compostas clarividência viajora, clarividência viajora intrafísica e clarividência viajora extrafísica são neologismos técnicos da Clarividenciologia.
Antonimologia: 1. Clarividência local. 2. Clarividência de morfopensenes. 3. Psicometria. 4. Visão comum. 5. Projeção consciente. 6. Clariaudiência.
Estrangeirismologia: a travelling clairvoyance; os flashes das imagens dos visuais, de
pararrostos nítidos; o rapport intensificado; a remote viewing.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à clarividência viajora.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Há clarividentes
estrábicos.
Coloquiologia: o terceiro olho.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Clarividência. A clarividência hipnopômpica é o gatilho da autocognição, sendo
em geral superior às demais manifestações clarividentes, muito embora a paratelepatia supere em
resultados a clarividência viajora”. “A clarividência se expande de acordo com o mérito do assistido em desenvolvimento. O fenômeno da clarividência viajora, em certas injunções, é igual
a uma psicometria a distância”. “A clarividência viajora é facilitada quando vivida por quem
experienciou o parafenômeno da cosmoconsciência”.
2. “Frontochacra. Ao começar a desenvolver a aplicação interdimensional e energética
do frontochacra, a conscin, em geral, sente primeiramente latejar a testa. Depois surge a clarividência com a exteriorização evidente das energias conscienciais (ECs). Em seguida pode sobrevir
o parafenômeno da elongação, a partir do frontochacra, capaz de levar à clarividência viajora”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a imagem surgida na mente; a obtenção de informações sobre alvos inacessíveis fisicamente; a possibilidade de o viajor em transe poder ver à distância e relatar ao mesmo
tempo o visto; o ato de visualizar sem tatear as coisas; os devaneios confundidos com clarividência; o ato de ser espectador de eventos a distância; a descrição de ambientes complexos e remotos; a experimentação do espaço físico-alvo enquanto meta alcançada; a simplificação da realidade do continuum espaço-tempo levada às últimas consequências; a instantaneidade das manifestações; as percepções visuais de eventos ocorrendo alhures na crosta terrestre; a visão intrafísica
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ampliada; a condição do clarividente viajor dependente do hipnólogo; a concentração do clarividente; a eliminação dos bagulhos energéticos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o abertismo
consciencial.
Parafatologia: a clarividência viajora; a clarividência viajora espontânea; a clarividência
viajora autoinduzida; a parapercepção de visualizar a consciência ou de estar no local-alvo desejado; a clarividência viajora induzida hipnoticamente por outrem; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a visualização de cenários a distância; a clarividência viajora assistencial
ou educativa; a clarividência viajora promovida pelos amparadores extrafísicos; os óculos de alta
acuidade dos paraolhos da consciência; a clarividência captada com as pálpebras cerradas no estado da semidescoincidência; o parafato de a consciência não experimentar a decolagem completa
do psicossoma na clarividência viajora; a consciência sendo simples espectadora de eventos a distância; a clarividência viajora provocada em favor da assistência à própria pessoa ao modo de autoscopia interna; a energização frontochacral; a parapercepção instantânea; o uso da clarividência
viajora na ronda policial; a diagnose projetiva ou extrafísica através do fenômeno da clarividência
viajora; a paravisualização antecipando o local-alvo da projeção consciente; as dinâmicas parapsíquicas; a consciência expandida através da clarividência viajora; a clarividência viajora propiciadora da autopsicofonia simultânea; a clariaudiência viajora; a clarividência viajora ao país adotado, durante a tenepes; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim);
a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estado alterado de consciência–clarividência viajora.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a intencionalidade e discrição qualificando o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos os envolvidos
sempre.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria e prática da clarividência.
Tecnologia: a técnica da clarividência viajora voluntária; a técnica do diagnóstico projetivo.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a empatia entre os voluntários da Conscienciologia propiciando a clarividência
viajora assistencial.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC); o Colégio Invisível da
Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o efeito confirmatório
e simultâneo da clarividência viajora através do aparelho telefônico com o sensitivo relatando
o cenário visto do outro aparelho; o efeito da clarividência viajora no desenvolvimento da projetabilidade lúcida.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses advindas do fenômeno da clarividência,
podendo gerar autorrenovações.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo de fenômenos parapsíquicos expansão da consciência pela projeção do mentalsoma–clarividência viajora–visão extrafísica.
Enumerologia: a clarividência viajora amparada; a clarividência viajora voluntária;
a clarividência viajora involuntária; a clarividência viajora confirmada; a clarividência viajora
alternada; a clarividência viajora incompreendida; a clarividência viajora educativa.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio clarividência-parainterlocução.
Interaciologia: a interação coisas–objetos–corpos–veículos conscienciais.
Crescendologia: o crescendo clarividência facial–clarividência viajora; o crescendo
clarividência viajora–projeção de consciência contínua (PCC); o crescendo evolutivo dos fenômenos clarividência viajora–projeção lúcida–bilocação física.
Trinomiologia: o trinômio psicometria–alvo mental–clarividência viajora; o trinômio
enredo do cenário entrevisto–encadeamento–conotações das ocorrências interdimensionais;
o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–pulsação do frontochacra–afinidade
interconsciencial–clarividência viajora.
Antagonismologia: o antagonismo leitura da energosfera / clarividência viajora; o antagonismo dimensão intrafísica / visão extrafísica; o antagonismo clarividência / alucinação.
Paradoxologia: o paradoxo de o viajor ver à distância e ter consciência de permanecer
no soma.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na qualificação da habilidade clarividente assistencial.
Filiologia: a parapsicofilia.
Fobiologia: a fobia da criança clarividente.
Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da síndrome do oráculo.
Maniologia: a mania de achar ser a imaginação parapercepção.
Mitologia: a clarividência viajora eliminando o mito de a distância física impedir a interação energética.
Holotecologia: a clarividencioteca; a autocriticoteca; a cosmoeticoteca; a energoteca;
a fenomenoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Clarividenciologia; a Autoparapercepciologia; a Descoincidenciologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Fenomenologia; a Frontochacrologia; a Maxiparafenomenologia; a Miniparafenomenologia; a Parafenomenologia; a Parafisiologia; a Parapsiquismologia; a Paratelecomunicologia; a Heteroclarividenciologia; a Omniclarividenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin clarividente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o clarividente-viajor; o viajor multidimensional; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a clarividente-viajora; a viajora multidimensional; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
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consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus;
o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: clarividência viajora intrafísica = a visualização à distância de cenas,
ambientes, objetos materiais ou seres vivos; clarividência viajora extrafísica = a visualização
a distância das formas, ambientex ou consciexes, extraterrestres, imateriais.
Culturologia: a eliminação da cultura de voyeurismo.
Caracterologia. Segundo a Parafenomenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 variáveis, divididas em 2 grupos, elucidando sobre impossibilidades e possibilidades passíveis
de serem investigadas e confirmadas pelo clarividente viajor:
A. Impossibilidades: realidades impraticáveis.
01. Aparição. A conscin não pode se manifestar pelo psicossoma, com aparição a terceiros.
02. Bilocação. A conscin não pode produzir bilocação física.
03. Decolagem. A conscin não pode experimentar a decolagem completa do psicossoma.
04. Holochacra. A conscin não pode ver as formações energéticas envolvendo o holochacra.
05. Paratranslocação. A conscin não pode experimentar o deslocamento do psicossoma ao local por ela observado.
B. Possibilidades: faculdades ensejadas.
06. Fala. A conscin pode ver à distância e relatar, ao mesmo tempo, o visualizado.
07. Parapercepções. A conscin pode visualizar sem tatear as coisas observadas.
08. Participação. A conscin pode ser simples espectadora de eventos à distância.
09. Permanência. A conscin pode ver à distância, mantendo a consciência de permanecer no soma.
10. Prévia. A conscin pode ver onde chegará depois, por meio da projeção consciente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a clarividência viajora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Autoqualificação da clarividência: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Clarividência retrocognitiva: Frontochacrologia; Homeostático.
07. Conscin clarividente: Perfilologia; Neutro.
08. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
Medo da clarividência: Parapatologia; Nosográfico.
Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A CLARIVIDÊNCIA VIAJORA, PRÁTICA INTERASSISTENCIAL
PARAPSÍQUICA, AO PERMITIR O RELATO VERBAL SIMULTÂNEO DAS PARAPERCEPÇÕES, PODE CONTRIBUIR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PROFILÁTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a clarividência viajora? Quais proveitos obteve dessa prática?
Filmografia Específica:
1. Minha Vida na Outra Vida. Título Original: Yesterday's Children. País: EUA. Data: 2000. Duração: 93
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Cor: colorido. Idioma: Inglês. Legendado: Espanhol, Português, Inglês.
Direção: Marcus Cole. Elenco: Jane Seymour; Clancy Brown; Kyle Howard & Claire Bloom. Produção: James Flynn
& Morgan O'Sullivan. Roteiro: Sarah Bird & Richard Leder. Música: Patrick Williams. Sinopse: Jenny Cole (Jane Seymour) mora com o marido e o filho na América. Está grávida e começa a ter visões e sonhos fortes sobre pequena cidade
com grande igreja. Jenny fala para a mãe sobre os sonhos e ela lhe mostra alguns desenhos feitos por Jenny na infância
com cenários idênticos aos sonhos. Elas descobrem a cidade na Irlanda, na década de 30 e Jenny vai até lá para tentar
entender os sonhos e saber se já viveu ali no passado.
2. The Eye - A Herança. Título Original: Gin Gwai. País: Hong Kong, Cingapura. Data: 2002. Duração:
110 min. Gênero: Suspense / terror. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português.
Direção: Oxide Pang Chun eDany Pang. Elenco: Angelica Lee; Lawrence Chou; Chutcha Rujinanon; Yut Lai So; Candy
Lo; Yin Ping Ko; Pierre Png; Edmund Chen; Wai-Ho Yung. Produção: Peter Cha, Lawrence Cheng. Roteiro: Jo Jo
Yuet-chun Hui, Oxide Pang Chun. Música: Orange Music. Sinopse: Wong Kar Mun (Angelica Lee), jovem chinesa cega
desde os dois anos de idade, acostumada ao breu resultante da deficiência visual, decide fazer transplante de córneas, para
voltar a enxergar e, consequentemente, tornar-se mais independente. Entretanto, voltar a ver o mundo como ele realmente
é pode não ser tão animador. Ainda não completamente adaptada à visão, ela enxerga formas e vultos em lugares onde
definitivamente não deveriam estar. Conclui serem as córneas o problema e, parte em busca do doador, mesmo burlando
a Ética da Medicina.
Bibliografia Específica:
01. Buononato, Flávio; et al.; O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: Um Estudo
de Campo; Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu; PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 5 gráfs.; 1 tab.; 7 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro,
2009; páginas 320 a 338.
02. Buononato, Flávio; & Zolet, Lílian; Org.; Manual do Acoplamentarium; revs. Antonio Pitaguari; et al.;
160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas; para autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28
x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; página 33.
03. Medeiros, Rodrigo; Clarividência: Teoria e Prática; pref. Nanci Trivellato; revs. Cristina Pimentel; et al.;
208 p.; 10 caps.; 21 E-mails; 17 enus.; 1 foto; 26 ilus.; 1 microbiografia; 11 técnicas; 18 websites; 73 refs.; alf.; 23,5 x 16
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 80 e 172.
04. Schlosser, Ulisses; Técnica para o Ajustamento Parafisiológico da Sintonia Visual na Clarividência;
Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 3; 1 E-mail; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 167 a 177.
05. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revs. Alexander Steiner;
et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 55.
06. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo;
1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 488 e 494.
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07. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 814, 819
e 1.114.
08. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 248, 348,
441, 712, 732 e 1.162.
09. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revs. 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 136.
10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revs.
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; páginas158, 166 e 167.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revs. Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 193 e 206.
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CLÁUSULA PACIFISTA
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cláusula pacifista é a norma, condição, preceito ou regra determinante de
ações indispensáveis à conquista e manutenção do apaziguamento pessoal e grupal, atendendo necessidades recinológicas prioritárias e compondo parcela magna da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cláusula procede do idioma Latim, clausula, “conclusão; fim;
termo; arremate; terminação; desinência; extremidade; ponta; artigo; parágrafo; disposição de lei;
cabo; manúbrio; braço de instrumento”. Surgiu no Século XIV. A palavra pacifista deriva do idioma Francês, pacifiste, “pacifista”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Cláusula em defesa da paz. 2. Cláusula a favor da paz. 3. Norma pacigerante.
Neologia. As 3 expressões compostas cláusula pacifista, cláusula pacifista inicial
e cláusula pacifista avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Cláusula belicista. 2. Regra determinante da guerra. 3. Preceito das
causas belicistas.
Estrangeirismologia: o status evolutivo; o upgrade intraconsciencial planejado; o timing da priorização das conciliações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à anticonflituosidade.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autopensenidade. A qualidade da autopensenidade é a base da harmonia do microuniverso consciencial. Nem a bondade e nem a maldade nascem de repente”.
2. “Pacifismo. Ser força moderadora entre os povos é o caminho para a pacificação”.
3. “Pacifistas. O Planeta Terra evolui porque os pacifistas não perdem a esperança”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pacifista; o holopensene do autopacifismo grupal;
o holopensene pacificador nas interações energéticas; o holopensene pacífico; o holopensene da
paz íntima; o holopensene conciliador; o holopensene das conciliações grupais; o holopensene
das reconciliações grupocármicas; o holopensene da reeducação pacifista; o holopensene dos tratados de paz; o holopensene da construção da paz mundial; o holopensene do Pacificarium; o holopensene da expansão da convivialidade pacífica; o holopensene do movimento conscienciológico pacífico; os pacipensenes interassistenciais; a pacipensenidade interassistencial; o holopensene
da desperticidade; o holopensene universalista; o holopensene antibelicista; o holopensene das autorrecins; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da paz expandido através das fronteiras globais; a influência sadia do holopensene dos Serenões.
Fatologia: a cláusula pacifista; o movimento pacifista pessoal aplicado à interassistencialidade; a diretriz pacifista assumida no Curso Intermissivo (CI); o critério do emprego lúcido
da paz íntima; o estatuto indispensável da norma pacifista conscienciológica; o tratado da paz
mundial; a cláusula determinante do desarmamento das nações; o critério irrevogável da antiviolência aos direitos naturais das espécies; o autesforço na eliminação dos atos anticosmoéticos;
o autocompromisso com a ressignificação dos traços bélicos; as normas da macrodecisão proexológica grupal; a progressão da recéxis antibelicista; a pacificação íntima; a reafirmação da postura
pacífica; a manutenção do direito de dignidade da conscin; a paz íntima potencializada pelos integrantes do grupo evolutivo; o ato de enxergar o mundo com olhar da compreensibilidade lúcida;
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o início da construção do Estado Mundial; as conciliações intergrupais sendo movimentadas pela
diplomacia; a intencionalidade pacificadora; a autopacificação capaz de estimular o surgimento
de neoverpons; a extirpação do egoísmo; a condição da imperturbabilidade; o banimento das autocorrupções implícitas e explícitas; o “mascaramento” da diretriz anticosmoética; o autengano
dos guerreiros; o significado da pacificação; o descaso público quanto aos direitos humanos;
o olhar fraterno e acolhedor para os refugiados de guerra; a indiferença das conjunturas governamentais; o empenho consciente da conscin autaplicada à parapolítica cosmoética; a manutenção
do equilíbrio pacífico diante da agressão bélica; o bom humor potencializando as energias pacificadoras; a constituição de neotrafores proporcionando ações pacifistas; a norma em prol da manutenção da paz; a responsabilidade pela pacificação íntima; a faxina da poluição bélica do Planeta;
a dedicação irreversível na reciclagem dos traços belicosos; a vivência na liderança diplomática
conciliadora da paz; o percentual de saldo evolutivo proporcionando o rapport da boa convivência com os embaixadores da paz; a contaminação dos atos pacifistas renovadores; o exemplarismo
autêntico de educação pacífica; a decisão de eliminar primeiro a guerra íntima; o posicionamento
determinante da existência pacífica, livre de medos; a meta de contribuir intra e extrafisicamente
com a reurbanização, visando a extirpação do estado bélico; a segurança pessoal da pacificação;
a renúncia à guerra; a resolução de conflitos; a contenção da guerra; a autoconscientização a favor
da paz; a recuperação dos cons pacíficos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a cláusula pacifista
visando a liderança na Pré-Intermissiologia; a libertação de grupos de consciexes aglutinados na
Baratrosfera; a expansão dos megabolsões energéticos pararreurbanizados; o empreendedorismo
dos Serenões visando a limpeza das energias gravitantes; as paraconexões com os amparadores;
a projeção consciente (PC) estimuladora da holomemória pacífica; as convivências multidimensionais pacifistas; o paraconstructo mentalsomático das neoideias pacíficas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopacificação íntima–assistência multidimensional;
o sinergismo pesquisas da paz–reconciliações necessárias.
Principiologia: o princípio pessoal de a paz ser responsabilidade íntima; o princípio de
a paz ser direito de todos; o princípio da descrença (PD); a aplicação dos princípios cosmoéticos
evitando autocorrupções; o princípio da extirpação das fronteiras belicistas interconscienciais.
Codigologia: o comprometimento teático com o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC); a evitação dos códigos anticosmoéticos grupais.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da antiviolência; a teoria do
Homo sapiens pacificus; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica da homeostase holossomática; a técnica mantenedora da lucidez
pacificadora; a técnica de exercitar o antibelicismo; a técnica de autopacificar-se diante das provocações beligerantes.
Voluntariologia: o voluntariado grupal pacifista; a união das forças traforistas no voluntariado; o exemplarismo cosmoético pacifista empreendido no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito pacifista da desconstrução dos traços belicosos; o efeito dos atos
pacíficos intermediando a interassistência; o efeito da diplomacia estabelecendo o contato pacifista; o efeito desconstrutivo dos atos bélicos; o efeito da desconstituição da cláusula armamentista bélica.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das gestações conscienciais pacifistas; as
neossinapses adquiridas no exercício contínuo das ações pacificadoras; as neossinapses geradas
pela reciclagem profunda através da cláusula pacifista; as neossinapses da pacificação
a partir do Curso Intermissivo.
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Ciclologia: o ciclo ascensão-queda dos atos anticosmoéticos.
Enumerologia: a motivação para a paz; a ação de paz; o exemplo de paz; a vontade de
paz; o exercício da paz; os experimentos de paz; a elaboração do tratado de paz.
Binomiologia: o binômio cláusula pacifista–paz interdimensional.
Interaciologia: a interação autopacificação-egocídio; a interação necessidades pessoais–necessidades grupais.
Crescendologia: o crescendo conflito grupal–pacificação coletiva.
Trinomiologia: o trinômio autopacificação–heteropacificação–paz íntima.
Polinomiologia: o polinômio diplomacia-conciliação-reconciliação-pacifismo.
Antagonismologia: o antagonismo cláusula pacifista / cláusula armamentista; o antagonismo cultura não-violenta / cultura violenta.
Paradoxologia: o paradoxo de o poder sobre si mesmo ser mais desafiador e evolutivo,
se comparado ao poder sobre centenas de objetos, pré-humanos e princípios conscienciais.
Politicologia: a política antibelicista; a política do paradever pacifista.
Legislogia: as leis irrevogáveis do Paradireito.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a paciofilia.
Fobiologia: a sociofobia.
Sindromologia: a libertação da síndrome da competição.
Mitologia: o mito de a paz consciencial ser promovida pelas guerras.
Holotecologia: a socioteca; a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a paradireitoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Paciologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Priorologia; a Maxiproexologia;
a Universalismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacifista; a conscin pacífica; a conscin pacióloga; a conscin antibelicista; a conscin anticonflituosa; a conscin serena; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin diplomática; a conscin
conciliadora; a conscin mediadora interdimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens hermeneuta; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens paralegislogus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapi-
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ens evolutiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens normalisator; o Homo sapiens mediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: cláusula pacifista inicial = aquela determinante para a conscin vivenciar
a autopacificação; cláusula pacifista avançada = aquela determinante para a conscin vivenciar
a pacificação grupal.
Culturologia: a cultura de defesa dos direitos humanos; a cultura da educação para
a paz.
Otimizadores. Mediante a Ortopensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 31
otimizadores passíveis de compor as cláusulas pacifistas:
01. Assistencialidade: teática a favor da qualificação assistencial.
02. Autabertismo consciencial: maturidade evolutiva em prol da pacificação íntima.
03. Autaceitação: autorreconhecimento do paradigma consciencial.
04. Autentendimento acolhedor: empatia interassistencial.
05. Autocoerência: autodiscernimento verbaciológico.
06. Autocompreensão lúcida: amparabilidade pessoal e grupal.
07. Autoconscientização multidimensional: lucidez no entendimento da paz íntima.
08. Autocosmoética: descarte das autocorrupções e ampliação da autocosmoética.
09. Autocrítica lúcida: reparação, de imediato, dos erros cometidos.
10. Autocura: investimento na autocura e na desconstrução dos nódulos bélicos.
11. Autodesassédio: dedicação ao autodesassédio, a partir do automitridatismo.
12. Autodesassim: prática da desassim visando a autodesperticidade.
13. Autodeslavagem cerebral: autodesvinculação dos traços bélicos, religiosos.
14. Autodinamismo diplomático: atuação com cosmovisão em prol das reconciliações.
15. Autoimperturbabilidade: manutenção da pacipensenidade.
16. Autorrecins: autorrecins dos patopensenes, do belicismo.
17. Energossomaticidade: patrocínio espontâneo do estado vibracional.
18. Equilíbrio emocional: ampliação dos períodos de equilíbrio emocional.
19. Fraternismo: exteriorização das energias conscienciais fraternas e pacificadoras.
20. Homeostase holossomática: manutenção do holossoma sadio.
21. Interassistência: dedicação, de modo intenso, ao desenvolvimento da interassistência pacífica.
22. Interdependência: assunção da identidade proexológica pessoal.
23. Ortopensenidade: colocação em prática, diariamente, dos ortopensenes elaborados.
24. Paradireito: vivência da parajurisprudência regente da assistencialidade interdimensional.
25. Paz íntima: extinção dos pensenes violentos, do cotidiano pessoal.
26. Pró-paz mundial: interação com o amparo de função técnico, evolutivo, objetivando aumentar a paz no mundo.
27. Reciclagens contínuas: utilização consciente das reciclagens contínuas.
28. Reeducação pessoal: predisposição espontânea à reeducação intraconsciencial.
29. Renúncia: abdicação à guerra íntima.
30. Tenepessismo: prática da tenepes, ou interassistência tarística interdimensional.
31. Universalismo: pensenizar bem a favor de todos, no exercício do universalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a cláusula pacifista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodisponibilidade pacífica: Interassistenciologia; Neutro.
02. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
03. Crescendo Pacifismo-Paciologia: Paciologia; Homeostático.
04. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Diálogo apaziguador: Comunicologia; Homeostático.
07. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
10. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
11. Pax aeterna: Pacifismologia; Homeostático.
12. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
13. Teática pacifista interconsciencial: Pacifismologia; Homeostático.
14. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
15. Temperamento pacífico: Temperamentologia; Homeostático.

A CLÁUSULA PACIFISTA É DESAFIO RENOVADOR PARA
A CONSCIN COM TRAÇOS BELICISTAS EMPENHADA
NO AUTEMPREENDEDORISMO PROEXOLÓGICO, A PARTIR
DE RECINS SUCESSIVAS E NEO-HÁBITOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de elaborar a própria cláusula pacifista
e exercitá-la com Cosmoética? Experimentou, na prática, a cláusula pacifista diante de alguma
agressão bélica? Tem utilizado a diplomacia em prol do Cosmos?
Bibliografia Específica:
1. Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rosemary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.; 58 estrangeirismos; 1foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo; alf.;
geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 136.
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 218 e 219.
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 219 e 1.196.
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CLÁUSULA PÉTREA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cláusula pétrea, no universo da Proexologia, é o cumprimento de determinado ato ou incumbência, específica e indispensável na vida intrafísica, exigida ao proexista,
homem ou mulher, e escolhida por si próprio no período intermissivo pré-ressomático, sem deixar
qualquer margem a dúvidas quanto à consecução integral, satisfatória, de todos os itens da programação existencial (proéxis), a fim de alcançar o completismo existencial (compléxis) da tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cláusula procede do idioma Latim, clausula, “conclusão; fim;
termo; arremate; terminação; desinência; extremidade; ponta; artigo; parágrafo; disposição de lei;
cabo; manúbrio; braço de instrumento”. Surgiu no Século XIV. A palavra pétreo deriva também
do idioma Latim, petreus, “pétreo; relativo à pedra”. Apareceu em 1572.
Sinonimologia: 1. Cláusula petrosa da proéxis. 2. Cláusula determinante da proéxis.
3. Cláusula imperdível da proéxis.
Neologia. As duas expressões compostas minicláusula pétrea proexológica e megacláusula pétrea proexológica são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Cláusula pétrea de contrato. 2. Cláusula pétrea de estatuto. 3. Razão social da Instituição Conscienciocêntrica (IC). 4. Falsa cláusula pétrea.
Estrangeirismologia: a condição individualíssima, sine qua non, da vida peculiar da
conscin intermissivista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente das autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a cláusula pétrea; o critério do conteúdo conceitual básico da cláusula pétrea
no ordenamento jurídico; a cláusula pétrea essencial primária; as cláusulas pétreas secundárias;
os princípios gravados com cláusula pétrea; os ditames protegidos pela cláusula pétrea; a cláusula pétrea não podendo ser eliminada, abolida ou mitigada; a blindagem constitucional; o parágrafo de Artigo crítico; a rigidez e permanência do comando legal; a condição absoluta insuscetível de ser modificada ou sofrer lesão; a impossibilidade de se alterar ou violar a disposição
legal; as disposições irrevogáveis da proéxis pessoal; a listagem de compromissos da proéxis pessoal; os princípios específicos embasadores da vida intrafísica pessoal; a cláusula única quanto às
finalidades da existência humana; a condição decisiva; o dispositivo proexológico implícito sem
poder ser revisto; a ação essencial no cumprimento da proéxis; as amizades ociosas; a evitação da
maquilagem moral; a autescolha intermissiva; a condição do autoimperdoador; a faca no peito;
a responsabilidade paragenética; a evitação da autocorrupção e da fachada; a assistência da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio consciencial tirateimas; o princípio de ter o imprestável como refugo descartável para sempre.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia.
Filiologia: a decidofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a proexofobia.
Holotecologia: a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Decidologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Vivenciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente e discernidora; a consciência atacadista; a conscin
proexista; a isca humana lúcida; o ser assistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o proexólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o agente retrocognitor; o autodecisor; o autor; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o formador de opinião; o intelectual; o inversor
existencial; o macrossômata; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o professor; o projetor
consciente; o reciclante existencial; o tertuliano; o intermissivista; o proexista; o duplista; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o completista.
Femininologia: a proexóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agente retrocognitora; a autodecisora; a autora; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a formadora de opinião; a intelectual; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a professora;
a projetora consciente; a reciclante existencial; a tertuliana; a intermissivista; a proexista; a duplista; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens petreus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
autodeterminator; o Homo sapiens inflexibilis; o Homo sapiens inamovibilis; o Homo sapiens independens; o Homo sapiens inagitabilis; o Homo sapiens inamotus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicláusula pétrea proexológica = a autovivência do voluntariado interassistencial por parte do proexista, homem ou mulher; megacláusula pétrea proexológica = a redação e publicação pelo proexista, homem ou mulher, da obra-prima ou megagescon pessoal.
Estadismo. No âmbito da Intrafisicologia, a cláusula pétrea é o dispositivo constitucional imutável da legislação do Estado Democrático, não podendo ser alterado nem mesmo através
de emenda constitucional. O objetivo é impedir inovações em assuntos cruciais para a cidadania
ou o próprio Estado.
Clássicas. Eis, na ordem funcional, 4 exemplos de cláusulas pétreas clássicas não podendo ser mudadas no Estado Moderno tendente à democracia:
1. Forma federativa de Estado.
2. Voto direto: secreto, universal e periódico.
3. Separação dos Poderes.
4. Direitos e garantias individuais.
Objetivo. Do ponto de vista da Desviologia, a cláusula pétrea essencial na programação
da existência intrafísica tem como principal objetivo evitar o desviacionismo e assegurar à cons-
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cin o cumprimento razoável da proéxis. Para legiões de conscins o assunto é inaplicável por estarem ainda ressomando compulsoriamente devido às interprisões grupocármicas, sem chegar à elaboração intermissiva de proéxis.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 qualidades da condição da cláusula pétrea aplicáveis à consecução da proéxis:
1. Condição compulsória: escolhida pela própria consciência.
2. Condição definitiva: dentro do grupocarma ou grupo evolutivo.
3. Condição determinante: sem outra hipótese, solução, saída, opção ou alternativa.
4. Condição imposta: pelo nível evolutivo do proexista, homem ou mulher.
5. Condição inarredável: ou inafastável, sem poder passar para outrem.
6. Condição insubstituível: sem meios-termos, realista.
7. Condição prioritária: no momento evolutivo para o proexista, homem ou mulher.
Qualidades. Pela análise da Holomaturologia, a fim de se apreender melhor os objetivos
existenciais da proéxis, com tranquilidade, sem dúvidas, dilemas, impasses, incertezas ou tergiversações, eis por exemplo, em outras palavras, 12 qualidades específicas, com aproximações
simples, da cláusula pétrea proexológica:
01. Compulsoriedade.
02. Imutabilidade.
03. Inalterabilidade.
04. Inamissibilidade.
05. Inamobilidade.
06. Irrecorribilidade.
07. Irrecusabilidade.
08. Irreiterabilidade.
09. Irreversibilidade.
10. Irrevocabilidade.
11. Irrevogabilidade.
12. Obrigatoriedade.
Secundárias. No universo da Holocarmologia, cada conscin intermissivista, a rigor,
possui a cláusula pétrea essencial e também cláusulas pétreas secundárias, embutidas no estatuto
da proéxis, as quais devem ser observadas para se chegar ao compléxis, por exemplo, nestas
3 áreas:
I. Egocármicas:
1. Desenvolvimento de trafores.
2. Preenchimento de lacunas intraconscienciais: trafais.
3. Superação de megatrafar.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Grupocármicas:
Gescon: direcionada a determinado grupo de comprometimento.
Liderança: por exemplo, em determinada IC.
Maternidade.
Paternidade.
Reconciliação grupocármica.

III. Policármicas:
1. Interassistencialidade.
2. Implantação da ofiex.
3. Expansão da Conscienciologia.
4. Megagescon: obra-prima essencial.
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Meios. Como esclarece a Teaticologia, são meios e não objetivos ou cláusulas pétreas da
proéxis, por exemplo, estas 5 conquistas pessoais:
1. Invéxis.
2. Recéxis.
3. Tares.
4. Tenepes.
5. Desperticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cláusula pétrea da proéxis, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
06. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
07. Gescon: Proexologia; Homeostático.
08. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.

A ACABATIVA NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA PÉTREA, NOS DISPOSITIVOS DA
PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL, EM GERAL ACONTECE NA
IDADE MADURA DO PROEXISTA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você identificou e aceita pacificamente a cláusula pétrea da lista de
compromissos da própria programação existencial? Já cumpriu o designado pela cláusula pétrea
ou está em andamento?
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PROJECIOLÓGICA INTERMISSIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A cláusula projeciológica intermissiva é a norma, condição, preceito, regra
determinante à conscin, homem ou mulher, escolhida e assumida por si própria, durante o Curso
Intermissivo (CI), de práticas prioritárias a serem desenvolvidas ou ampliadas durante a vida humana, visando à lucidez na saída da consciência para fora do corpo físico, compondo o conjunto
de compromissos na implementação da programação existencial pessoal (autoproéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cláusula procede do idioma Latim, clausula, “conclusão; fim;
termo; arremate; terminação; desinência; extremidade; ponta; artigo; parágrafo; disposição de lei;
cabo; manúbrio; braço de instrumento”. Surgiu no Século XIV. A palavra projeção é também
proveniente do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de
alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, lançar
para diante”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição logia deriva do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu
no Século XV. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço
de”. O termo missão deriva do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa;
missão”, de missum, supino de mitere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar;
atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Cláusula projetiva intermissiva. 2. Autoincumbência projeciológica
intermissiva. 3. Autorientação projeciológica intermissiva. 4. Princípio pessoal projeciológico
intermissivo. 5. Autocritério técnico projetivo intermissivo. 6. Autorregulamento projetivo intermissivista. 7. Autoprescrição projetiva interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo cláusula:
clausulada; clausulado; clausular; maxicláusula; megacláusula; minicláusula.
Neologia. As 3 expressões compostas cláusula projeciológica intermissiva, minicláusula
projeciológica intermissiva e maxicláusula projeciológica intermissiva são neologismos técnicos
da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Cláusula pétrea proexológica. 2. Desorientação projeciológica da
consréu ressomada. 3. Atecnia projetiva da conscin sem Curso Intermissivo.
Estrangeirismologia: o contractus unilateral evolutivo; o cumprimento in totum da
cláusula intermissiva; o copyright do completismo proexológico; o debitum in causa decorrente
da falta de priorização; o ad infinitum das autexperiências fenomênicas projetivas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Proéxis: projeto
autobiográfico.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Cláusulas. Com o tempo, as cláusulas pétreas da autoproéxis começam a ficar grafadas em negrito. Ao ficar mais em evidência para a consciência elas se ampliam em função da
maxiproéxis”.
2. “Projeciologia. O ideal é que ambos, a conscin pesquisadora e a conscin-cobaia, ou
o sujeito da experimentação, produzam pela impulsão da própria vontade, as experiências projetivas lucidas, de preferência sem o uso de drogas e com o mínimo de influências emocionais e psicológicas, de modo a superar o maior número possível de discrepâncias nas autopercepções
extrafísicas de suas consciências temporariamente livres, quando projetadas, e nas análises de
suas vivências transcendentes fora do corpo humano”.
3. “Projetabilidade. A mudança da morfologia somática para a psicossomática confunde a maioria dos projetores jejunos, ou noviços, quando projetados”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene pessoal do autodiscernimento parapsíquico; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a identificação do padrão do
holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; o holopensene pessoal da experimentação permanente.
Fatologia: a cláusula proexológica dos autopesquisadores ativos; a ampliação do autodiscernimento; a autoimposição para a recuperação de cons magnos; a autorresponsabilidade
evolutiva; a projetabilidade lúcida na condição de ampliar vivência cosmoética; o antiautodesperdício da vida intrafísica, notadamente quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a sensação íntima de ter algo sério a desenvolver; o autoposicionamento em buscar incessantemente
a autocomprovação de não ser somente o corpo físico; o autocompromisso na mudança paradigmática da crença à Descrenciologia; o entendimento de a projeção consciente ser a forma mais
efetiva de autocomprovação das bases do paradigma consciencial; o respeito ao compromisso
assumido no Curso Intermissivo; a ampliação do autoconhecimento a partir da lucidez projetiva;
as responsabilidades egocármica, grupocármica e policármica decorrentes da priorização projetiva
lúcida; a compreensão do real sentido da vida intrafísica; os tratados conscienciológicos na função de aportes intelectuais científicos aos intermissivistas; a convicção do autopreceito proexológico projetivo ao acessar o arcabouço das ideias de ponta da Conscienciologia; a escolha lúcida
em ver a interassistencialidade ampliada exponencialmente; a cláusula imperdível da proéxis;
a hipótese de a proéxis de todo intermissivista conter cláusula projeciológica; o uso cosmoético
do tempo consciencial na vida humana; as autogescons decorrentes do aprendizado da implementação da cláusula projeciológica intermissiva; a PL compondo o megacurriculum multivitae pessoal; o avanço na Escala Evolutiva das Consciências atrelado ao desenvolvimento da PL.
Parafatologia: a cláusula projeciológica intermissiva; a cláusula projeciológica da autoproéxis; a cláusula intermissiva quanto ao desenvolvimento da projeção consciente; a cláusula
prioritária do descortinamento e avanço parapsíquico; a cláusula do curso pré-ressomático;
a autorganização da recuperação de cons magnos; o autoinvestimento na recuperação de cons parapsíquicos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a alcova blindada na função facilitadora da instalação da aura projetiva; a extrapolação interassistencial decorrente da autopesquisa dos fenômenos multidimensionais vivenciados; a satisfação no completismo proexológico da vivência do fenômeno projetivo lúcido; a assunção da tarefa energética pessoal (tenepes); o pré-requisito da projetabilidade lúcida na implementação da oficina extrafísica (ofiex); as experiências extrafísicas geradoras de euforin aos experimentadores, notadamente ao projetor jejuno; a alegria ao experimentar a liberdade da volitação extrafísica na PL; a autorientação da multidimensionalidade vivenciada no dia a dia; a autopesquisa integral decorrente das vivências extrafísicas lúcidas; a autovivência do aqui e agora
multidimensional; a interassistência sem limites ao autopesquisador multidimensional cosmoético.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento pré-ressomático–responsabilidade proéxica; o sinergismo capacitação avançada–autodiscernimento apontando para a lógica da qualificação do parapsíquico; o sinergismo ideias inatas–bússola proexológica indicando a especialização do pesquisador intermissivista; o sinergismo projeção lúcida–rememoração cerebral possibilitando o acesso à paraprocedência; a cláusula intermissiva favorecendo o sinergismo autolucidez-rememoração projetiva; a projeção consciente impulsionando o sinergismo interassistência-megafraternidade; o sinergismo qualidade de vida homeostática–maturidade evolutiva.
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Principiologia: o princípio da prioridade evolutiva com base em cláusulas proexológicas intermissivas; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e a aprender; o princípio da
descrença (PD) aplicado na PC depurando a complexidade dos parafenômenos envolvidos;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no desenvolvimento da
projeção consciente; o código de prioridade pessoal do autopesquisador em consonância com
o paradigma consciencial.
Teoriologia: a teoria do Curso Intermissivo; a teoria da proéxis; a teoria da projeção
consciente; a teoria e prática do paradigma consciencial.
Tecnologia: o autesforço na aplicação de técnicas do domínio energético; o EV na condição de técnica projetiva; o autorregramento na aplicação das técnicas projetivas; a técnica das
50 vezes mais aplicada no autodesenvolvimento projetivo; a técnica de viver evolutivamente;
a agenda extrafísica visando à aplicação de técnicas retrocognitivas; as técnicas de projeções retrocognitivas aplicadas em laboratório conscienciológico específico.
Voluntariologia: a sensação de subnível mesmo estando a todo vapor no voluntariado
conscienciológico; as diretrizes clausulares do CI no voluntariado pessoal do intermissivista;
a projeção consciente favorecendo resoluções no voluntariado conscienciológico; o voluntariado
conscienciológico na função de ferramenta evolutiva; a aceleração da recuperação de cons magnos no exercício responsável do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil (IFV); o labcon do pesquisador projeciólogo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Despertologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito de a cláusula projeciológica intermissiva ser inalienável, intransferível e imprescritível; o efeito obnubilante das ilusões da Socin Materialista causando desvios
proexológicos; o efeito da vivência lúcida de pequeno fenômeno gerando grandes recins; o efeito
da autodisciplina nos ganhos de produtividade consciencial; o efeito reciclador da vivência de
parafenômenos inéditos; as primeneres enquanto efeito das interassistências projeciológicas contínuas de alto nível.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos fenômenos projetivos; as neossinapses inovadoras da autopensenidade; o novo patamar sináptico; as neossinapses sobre as pararrealidades geradas pelos estudos dos tratados conscienciológicos e projeciológicos; as neossinapses cerebrais geradas por meio do paracérebro mais avançado da consciex ressomada.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo restringimento–recuperação de cons; o ciclo do autorrevezamento mutiexistencial; o ciclo neoideias intermissivas–neoideias intrafísicas–neoideas pré-intermissivas; o ciclo projetivo; o cipriene.
Enumerologia: o nível de recuperação de cons do projetor jejuno; o nível de recuperação de cons do projetor semiconsciente; o nível de recuperação de cons do projetor lúcido;
o nível de recuperação de cons do projetor retrocognitivo; o nível de recuperação de cons do projetor de consciência contínua; o nível de recuperação de cons do exoprojetor; o nível de recuperação de cons do projetor de mentalsoma.
Binomiologia: o binômio teoria intermissiva–prática proexológica; o binômio voliciolina–autocompromentimento proexológico; o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio vontade-motivação; o binômio Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP)–projetabilidade lúcida; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio vontade–energia consciencial; o binômio abertismo consciencial–primener pessoal; o binômio compléxis-euforexes; o binômio incompléxis-melin; o binômio imprevistos de destino–flexibilidade proexológica.
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Interaciologia: a interação autopesquisa–heteropesquisa projeciológica; a interação cérebro-paracérebro; a interação intermissão–vida intrafísica; a interação hiperacuidade–discernimento proéxico.
Crescendologia: o crescendo recuperação de cons primários–recuperação de cons
magnos; o crescendo minirrecurso projetivo–megarrecurso projetivo; o crescendo jejunice projetiva–veteranice projetiva; o crescendo projeção semiconsciente–projeção consciente; o crescendo lembranças fragmentadas–rememoração em bloco–lucidez de consciência contínua; o crescendo compléxis-maximoréxis; o crescendo recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio autoplanejamento-proéxis-compléxis; o trinômio autodisposição-intermissão-missão; o trinômio hiperacuidade-lucidez-paralucidez; o trinômio desbloqueio
energossomático–soltura energossomática–projeção consciente; o trinômio EV-tenepes-PL;
o trinômio lucidez-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio incompléxis-melin-melex; o trinômio compléxis-minimoréxis-maximoréxis.
Polinomiologia: o polinômio Intermissiologia-Proexologia-Invexologia-Recexologia;
o polinômio projeção semiconsciente–tenepes–projeção consciente–ofiex; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio Conscienciologia-Descrenciologia-Experimentologia-Refutaciologia embasando a especialidade Projeciologia.
Antagonismologia: o antagonismo preceito primário / preceito avançado; o antagonismo cláusula geral / cláusula pétrea; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo
Era da Fartura / desperdício de oportunidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a aparente perda de tempo na aplicação das técnicas
projetivas poder ser a economia de tempo para o compléxis; o paradoxo de o intermissivista
veterano ser minipeça dentro do maximecanismo interassistencial; o paradoxo de a consciex intermissivista lúcida poder tornar-se conscin obnubilada; o paradoxo de o verdadeiro aprendizado experimentológico dar-se na vida restringida pela intrafisicalidade; o paradoxo de a projeção
consciente ocorrer independentemente da ética da conscin, contudo, a lucidez projetiva interassistencial exigir, ao modo de pré-requisito, o correspondente nível cosmoético do projetor.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia demonstrando de maneira vexaminosa os
níveis das autocorrupções; a meritocracia favorecendo as vivências significativas de fenômenos
projetivos.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao completismo das cláusulas intermissivas;
as leis da Cosmoética a serem observadas pelo autopesquisador intermissivista; as leis da Projeciologia ampliando a lucidez quanto à Parafenomenologia vivenciada pelo experimentador; as
leis das sincronicidades; a lógica racional das leis das seriéxis.
Filiologia: a projeciofilia; a parafenomenofilia; a descrenciofilia; a experimentofilia;
a paracogniciofilia; a autocriticofilia; a lucidofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia causando o incompletismo proexológico; a extrafisicofobia
dificultando a rememoração dos fenômenos extracorpóreos; a tanatofobia traumatizando o projetor jejuno ao se ver fora do corpo físico.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; as ilusões sociais causadoras da síndrome
da dispersão consciencial; a síndrome da banalização parapsíquica; a síndrome da fadiga crônica levando a pessoa ao condicionamento de o psicossoma paradormir sobre o soma.
Maniologia: a mania de procrastinar a aplicação das técnicas projetivas; a megalomania
valorizando somente os grandes parafenômenos; a mitomania distanciando a pessoa da realidade
multidimensional; a queda das teomanias seculares por meio da PL.
Mitologia: a desconstrução dos mitos multimilenares por meio da autopesquisa projeciológica; o mito da quadridimensionalidade desconstruído por meio das autovivências multidimensionais; o mito do dom adquirido sem autesforço; o mito de o parapsiquismo ser sinônimo de
evolutividade; a Antimitologia Conscienciológica.
Holotecologia: a projecioteca; a intermissioteca; a energossomatoteca; a fenomenoteca;
a parafenomenoteca; a extrafisicoteca; a sinaleticoteca; a parapercepcioteca; a amparoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Intermissiologia; a Autoproexologia; a Autexperimentologia; a Extrafisicologia; a Autopriorologia; a Autocognociologia; a Paraprocedenciologia; a Invexologia; a Recexologia; a Ciprienologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicláusula projeciológica intermissiva = aquela determinante da assunção dos paradeveres de proexista no desenvolvimento da PL de psicossoma; maxicláusula projeciológica intermissiva = aquela determinante da assunção dos paradeveres de proexista no desenvolvimento da projeção de mentalsoma.
Culturologia: a cultura da lucidez intermissiva; a cultura projeciológica; a cultura da
priorização evolutiva; a cultura da multidimensionalidade interativa; a cultura de rememorar os
eventos extrafísicos; a cultura de evoluir pela interassistência; a cultura da Autodiscernimentologia.
Taxologia. Segundo a Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem crescente, 3 categorias
de projeções passíveis de serem desenvolvidas e realizadas pela consciência intermissivista visando a maximização evolutiva da vida intrafísica:
1. Energossomática: a expansão das energias conscienciais para além da própria psicosfera.
2. Psicossomática: a saída da consciência por meio do psicossoma para fora do corpo
físico.
3. Mentalsomática: a saída da consciência por meio do mentalsoma de modo isolado.
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Desempenho. Do ponto de vista da Experimentologia, eis 4 condições relativas ao cumprimento da cláusula projeciológica intermissiva, em ordem decrescente de completismo:
1. Adimplência total: megarrememoração de cons magnos hauridos do CI, com 100%
de aproveitamento da cláusula projeciológica intermissiva.
2. Adimplência parcial: mediana recuperação dos cons, com aproveitamento parcial da
cláusula projeciológica intermissiva.
3. Retomada: a cláusula retomada pelo intermissivista após recesso projetivo durante
a atual vida intrafísica.
4. Inadimplência: a condição do intermissivista inadaptado ou banalizador do autocomprometimento com cláusula projeciológica assumida no CI.
Teaticologia. Sob a ótica da Evoluciologia, na condição de minipeça do maximecanismo, no âmbito da reurbex, cada conscin intermissivista possui cláusulas concomitantes e autoimpostas a comporem a teática das prioridades evolutivas, dispostas nos 4 exemplos, expressos em
ordem crescente de relevância:
1. Tridotação: a tarefa pessoal da interassistência cosmoética e cosmovisiológica a ser
exercitada por meio do especialismo parapsíquico lúcido, da desenvoltura da comunicação
multidimensional interassistencial e da intelectualidade aplicada à Evoluciologia.
2. Tares: a autoincumbência da docência conscienciológica na condição de retrossenha
e resgate do intermissivista ressomado neste Planeta.
3. Tenepes: o pacto pessoal intermissivo de interassistência intransferível e inadiável.
4. Ofiex: a megameta de todo intermissivista veterano na interassistência, projetor lúcido e dessassediado permanente total (desperto).
Caracterologia. Segundo a Intraconscienciologia, eis, por exemplo, 16 conquistas evolutivas, passíveis de serem desenvolvidas e ampliadas pela conscin, a partir das projeções conscientes, listadas em ordem alfabética:
01. Amparologia: o aprendizado da interassistência lúcida ao se confrontar com o amparador extrafísico cosmoético e cosmovisiológico.
02. Assistenciologia: a importância do desenvolvimento projetivo lúcido no auxílio das
reurbanizações extrafísicas do Planeta.
03. Autodiscernimentologia: as escolhas evolutivas lúcidas, prioritárias, e o abandono
das ilusões eletronóticas.
04. Autopesquisologia: a cosmovisisão da realidade existencial multidimensional na
condição de principal ferramenta autopesquisística dos fenômenos parapsíquicos.
05. Cosmoeticologia: a estrutura pensênica inteligente, multidimensional, erradicadora
dos pecadilhos mentais, vitimizações e autocorrupções, ambasada na construção autoconsciente
e gradativa do binômio admiração-discordância utilizado nas interrelações pluriexistenciais maxifraternas.
06. Cipriene: os ciclos de primerenes decorrentes das vivências lúcidas das experiências projetivas interassistenciais.
07. Desassediologia: a opção pelo auto e heterodesassédio de maneira lúcida com meta
na desperticidade.
08. Energossomatologia: a autoconscientização dos benefícios do EV.
09. Gesconologia: o uso da projeção consciente na condição de ferramenta paratecnológica na escrita das gescons ou megagescons da conscin projetora.
10. Holossomatologia: o aumento da acuidade nas experiências holossomáticas possibilitando autocomprovação da existência dos 4 veículos de manifestação da consciência.
11. Lucidologia: as primaveras energéticas motivadoras dos avanços da conscin autoconsciente da importância da lucidez projetiva na escala de consciência contínua.
12. Paradigmologia: a autocomprovação do paradigma consciencial.
13. Parapercepciologia: a autoconscientização parapsíquica ampliando sobremaneira
a pararrealidade fenomenológica da consciência.
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14. Retrocogniciologia: a possibilidade de acessar a memória integral (holomemória),
obtendo rememoração das vidas pretéritas e da paraprocedência, ampliando a própria compreemsão do presente.
15. Tenepessologia: a autoconquista do patamar da tenepes avançada, na qual o desenvolvimento da PL se torna imprescindível para o tenepessista obter e manter ofiex.
16. Traforologia: o foco nos trafores pessoais gerando autossegurança nas tarefas interassistenciais em experiências com atuação da consciência projetada para fora do corpo físico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cláusula projeciológica intermissiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático
03. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
04. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
05. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
06. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
07. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
08. Inversor projeciólogo: Projeciologia; Homeostático.
09. Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
10. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
11. Projeção consciente retrocognitiva: Projeciologia; Neutro.
12. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
13. Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
14. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
15. Taxologia das projeções conscienciais: Projeciologia; Neutro.

A CLÁUSULA PROJECIOLÓGIA INTERMISSIVA COMPREENDE A EXPANSÃO E EXTRAPOLAÇÃO NEOSSINÁPTICA
PARAPSÍQUICA, EXIGINDO DA CONSCIN HIPERACUIDADE
E MEGAPRIORIZAÇÃO DA PERFORMANCE PROJETIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a cláusula projeciológica no conjunto de
compromissos da autoproéxis? Está cumprindo o designado no CI? Qual o percentual realizado
até o momento?
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, embasado no livro
dele mesmo. Fotografia: 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.; & Hallmark Entertainment. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Eddie viveu em meio
a guerras e trabalho árduo. Quando completa 83 anos, ele sofre acidente no parque de diversão onde trabalhou a vida inteira. Logo depois, dessoma e encontra 5 pessoas com as quais conviveu em vida.
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Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa;
et al; 160 p; 25 E-mails; 58 enus; 1 foto; 1 filmografia; 22 websites; glos. 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf; 21x 14 cm;
br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 23 a 62.
2. Mota, Tathiana; Curso Intermissivo: Você se Preparou Para os Desafios a Vida Humana?; pref. Ana Luiza Rezende; 200 p.; 3 caps.; 14 webgrafias; 83 refs.; 2 anexos; alf.; 24 x 16,5cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 62 a 63, 105 a 113, 146 e 152 a 155.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
350 e 1.381.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
páginas 121, 239, 399, 407, 414 a 417, 492 a 519, 523 a 527, 529 a 537, 565 a 571, 594 a 600, 615 a 622, 628 a 633, 638
a 642 e 925 a 929.
5. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas
22, 23, 28, 43 a 45, 93 a 98, 103, 104, 161 a 166 e 186 a 188.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 603 a 604,
612, 613 e 551 a 552.
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CLÍMAX EXISTENCIAL
(RESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O clímax existencial é o momento evolutivo mais relevante, decisivo e marcante da vida intrafísica para a conscin lúcida, homem ou mulher, até hoje.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo clímax vem do idioma Grego, klimaks, “escada; degrau; gradação”,
pelo idioma Latim, climax. Apareceu em 1836. A palavra existencial procede do idioma Latim
Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ápice da vida humana. 2. Apogeu da existência intrafísica. 3. Culminância da proéxis pessoal. 4. Clímax intrafísico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo clímax: anticlímax; climáctica; climáctica; megaclímax.
Neologia. As 3 expressões compostas miniclímax existencial, maxiclímax existencial
e megaclímax existencial são neologismos técnicos da Ressomatologia.
Antonimologia: 1. Anticlímax existencial. 2. Vida rotineira. 3. Momento existencial
trivial.
Estrangeirismologia: o nec plus ultra.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autojuízo crítico.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o clímax existencial; o momento máximo da vida humana; o episódio pontual
apoteótico da existência; a tarefa do esclarecimento (tares); a interassistencialidade; a tenepes; os
extrapolacionismos; a ofiex pessoal; a megagescon; o lançamento da obra-prima pessoal; o item
marcante da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; o fato de vivermos o período culminante ou climáctico da reurbanização
terrestre neste Século XXI.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: o fato de pôr o pé na tábua; o fato de queimar etapas; o fato de dar conta
do recado; o fato de fazer o serviço; o fato de liquidar a fatura; o fato de carregar nas costas; o fato de não dar nem para saída.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez.
Filiologia: a decidofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscienciofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a ressomatoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Decidologia; a Deliberaciologia; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens irretocabilis; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniclímax existencial = o dia no qual a conscin lúcida, homem ou mulher, lança a megagescon pessoal máxima, a obra-prima escrita a fim de fazer autorrevezamentos
multiexistenciais; maxiclímax existencial = o dia no qual a conscin lúcida, homem ou mulher, admite, sem qualquer dúvida, ter alcançado a condição do ser desassediado permanente total (desperto); megaclímax existencial = o dia no qual a conscin lúcida, homem ou mulher, já consegue
funcionar, sem alarde, na própria oficina extrafísica (ofiex).
Evocaciologia. Segundo a Argumentologia, toda evocação de alguém deve ser articulada
com inteligência a partir do clímax ou momento evolutivo mais importante da consciência quando
era conscin (ou quando ainda é).
Taxologia. Sob a ótica da Ressomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24
condições climácticas quanto ao clímax existencial, em geral:
01. Atração. O cruzar de olhos do amor à primeira vista (coup de foudre).
02. Cirurgia. O corte inicial do bisturi pelo cirurgião ou o início da operação.
03. Clímax. Os breves minutos na obtenção do mais alto grau holossomático de excitabilidade sexual ou o holorgasmo.
04. Decisão. O minuto da megadecisão (o sim do casamento).
05. Delito. O crime descoberto simultaneamente à consecução (in flagrante delicto).
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06. Descoberta. A ocasião exata da descoberta (eureca; a queda da maçã).
07. Dessoma. A hora final da desativação do soma ou o óbito.
08. Diferença. O momento no qual aparece com clareza a diferença ou a compreensão
da dualidade dilemática.
09. Doutoramento. A obtenção do título de grande repercussão acadêmica (doutor honoris causa).
10. Espaço. A contagem regressiva do lançamento de ônibus espacial (human spaceflight).
11. Infarto. A parada brusca da circulação sanguínea coronariana ou a dor precordial.
12. Laboratório. Os segundos para abrir o envelope do exame médico crítico ou o resultado positivo.
13. Luz. A oportunidade na qual fez a luz (fiat lux): o retorno do apagão.
14. Pacifismo. A assinatura do acordo de paz longamente almejado, com reatamento das
relações diplomáticas (pax in bello).
15. Performance. A quebra do recorde mundial (Guiness Book).
16. Projeção. O ensejo exato da decolagem lúcida do psicossoma ou o continuum multidimensional.
17. Publicação. O dia do lançamento da publicação da megagescon pelo autor ou autora
(opus major).
18. Resolução. A circunstância da resolução grupal ou a declaração de guerra do país
(casus beli).
19. Ressoma. A ocasião do parto (o primeiro choro; a hora do nascimento; e entrada de
ar nos pulmões).
20. Revelação. O contexto multidimensional da megarrevelação seriexológica da personalidade consecutiva consciente.
21. Terra. A conquista de novos mundos (o grito de “terra à vista”).
22. Tiro. O instante patológico do ato de puxar o gatilho com a queda do soma (triggernometry).
23. Veredicto. O momento dramático no qual foi proferida a sentença (destinação;
o grito de “Fogo!”; a batida do veículo na árvore).
24. Vulcão. A expulsão súbita e imprevisível do magma na erupção vulcânica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 clímax existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
04. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
07. Data relevante: Paracronologia; Neutro.
08. Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
09. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
11. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
12. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
13. Megatares cosmovisiológica: Megataristicologia; Homeostático.
14. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
15. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
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O CLÍMAX EXISTENCIAL DEMARCA PARA A CONSCIN
LÚCIDA OS PATAMARES EVOLUTIVOS, PESSOAIS, INESQUECÍVEIS, DEFININDO COM DISCERNIMENTO OS PRÓXIMOS PASSOS POSSÍVEIS DE CONQUISTAS LIBERTÁRIAS.
Questionologia. Você já viveu o momento mais relevante desta vida humana? Ou ainda
espera viver tal clímax existencial?
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CLIVAGEM EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A clivagem evolutiva é a vivência da consciência, intra ou extrafísica, de
fato, parafato e / ou autodecisão contundente e incisiva, promotora de cisão, separação e diferenciação no próprio continuum existencial, ao modo de antes e depois da experiência evolutivamente crítica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo clivagem deriva do idioma Francês, clivagem, e esse de cliver,
“fender”. Surgiu em 1899. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de
evolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar
de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Clivagem de destino. 2. Cisão evolutiva. 3. Divisor de águas evolutivo. 4. Vivência dicotômica evolutiva. 5. Ponto de inflexão evolutivo.
Neologia. As 4 expressões compostas clivagem evolutiva, clivagem evolutiva inicial,
clivagem evolutiva intermediária e clivagem evolutiva avançada são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Mesmice antievolutiva. 2. Robotização existencial. 3. Estagnação
antiproexológica. 4. Clivagem do ego (Psicologia).
Estrangeirismologia: o splitting evolutivo; o day after da experiência autoimpactoterápica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da holomaturescência
quanto à importância da Vivenciologia Crítica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Clivagem
evolutiva: Autorreperspectivologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das vivências irrefutáveis; os impactopensenes;
a impactopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a mudança pensênica decorrente
da vivência crítica; a superação da fôrma holopensênica retrógrada.
Fatologia: a clivagem evolutiva; o divisor de águas da evolução consciencial; os encontros de destino mudando destinos; o megaencontro crítico; a realidade inevitável; as autodecisões magnas alinhando o eixo proéxico; a assunção de neo-hábitos pró-evolutivos; o realinhamento das prioridades; a reperspectivação da própria existência; o choque axiológico renovando
valores pessoais; a ampliação do entendimento maxiproexológico; a expansão da compreensão
sobre os próprios compromissos grupocármicos; a clivagem do ego além da abordagem intrafisicalista da Psicologia; a mudança compulsória dos próprios hábitos e rotinas; a alavancagem da
autoproéxis mediante reciclagem intraconsciencial de monta; a marca na autobiografia; a reconstrução da autoimagem perante neoposicionamento evolutivo; as metas propostas à Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) (Ano-base: 2013), entre elas os 500 neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, os 500 conselheiros do Conselho dos 500, os
500 autores de livros conscienciológicos, os 500 epicons e os 500 Amigos da Enciclopédia (alcançada em julho de 2013); a clivagem evolutiva propiciando neoconquistas da consciência; a automutação evolutiva; a Autotaquirritmologia enquanto clivagem demarcatória de neopatamar evolutivo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a decisão da consciência perante o ponto de não retorno na experiência de quase morte (EQM); a vivência da liderança interassistencial na intermissão enquanto cisão evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos aportes existenciais críticos; o sinergismo das conquistas evolutivas paulatinas; o sinergismo das neocognições avançadas.
Principiologia: o princípio filosófico antigo de a coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da descreça (PD); o princípio do antiacaso.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto fator desencadeante da clivagem evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando a produtividade assistencial coletiva.
Teoriologia: a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria da viragem evolutiva.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de escrever 50 verbetes;
a técnica dos megapensenes trivocabulares; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;
a técnica do preparo inteligente da próxima intermissão.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia contribuindo na demarcação da cisão pré e pós paradigma consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Recexologistas.
Efeitologia: os efeitos recicladores das crises de crescimento; os efeitos do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na propria holobiografia; os efeitos da viragem autevolutiva no
recebimento de moréxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins pós-clivagem evolutiva.
Ciclologia: o ciclo das megadecisões evolutivas.
Enumerologia: a surpreendência recicladora; o revés transformador; a reviravolta enriquecedora; o abalo impactoterápico; o baque impulsionador; a impacção alavancadora; o corte
redefinidor. A fenda; a brecha; a ruptura; o rasgo; a nesga; a frincha; a rachadura.
Binomiologia: o binômio fato-parafato; o binômio maturidade-holomaturidade; o binômio Socin-Sociex.
Interaciologia: a interação clivagem evolutiva–viragem existencial.
Crescendologia: o crescendo diversificação dos autoinvestimento–rendimentos evolutivos seguros; o crescendo crise de sofrimento–crise de crescimento–reeducação programada;
o crescendo proéxis-compléxis; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo pré-gargalo existencial–gargalo existencial–pós-gargalo existencial; o crescendo taquipsiquismo-taquirritimia;
o crescendo detalhismo-memória.
Trinomiologia: o trinômio antes-durante-depois; o trinômio retroego-ego-neoego.
Antagonismologia: o antagonismo voo cego / rota programada; o antagonismo antes
/ depois; o antagonismo melin / euforin; o antagonismo melex / euforex; o antagonismo ponto
morto evolutivo / ponto de inflexão evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo de o acidente desestruturador do soma poder propiciar
a recomposição do mentalsoma.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autevolução lúcida.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a recexofilia; a autodeterminofilia; a neofilia;
a voliciofilia; a teaticofilia.
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Sindromologia: a síndrome do avestruzismo presente no não enfrentamento da vivência
crítica; a síndrome da pré-derrota evitativa da crise de crescimento; a síndrome da mesmice presente na pusilanimidade antievolutiva.
Maniologia: a mania de patinar em termos existenciais (andar sem sair do lugar).
Mitologia: o mito de Sísifo; o mito da estabilidade no continuum existencial; o mito da
sorte e do azar.
Holotecologia: a infortunioteca; a recinoteca; a evolucioteca; a intermissioteca; a proexoteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Recinologia; a Surpreendenciologia; a Proexologia; a Autodeterminologia; a Pensenologia; a Ressomatologia; a Dessomatologia; a Intermissiologia; a Transmigraciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin divisora de águas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafisico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
evolutivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens discernens.
V. Argumentologia
Exemplologia: clivagem evolutiva inicial = o antes e o depois da publicação do primoverbete da Enciclopédia da Conscienciologia; clivagem evolutiva intermediária = o antes e o depois da publicação do primeiro livro assistencial; clivagem evolutiva avançada = o antes e o depois da publicação da própria obra-prima tarística (megagescon).
Culturologia: a cultura da viragem evolutiva; a cultura da Autorrecinologia; a cultura
dos neopatamares evolutivos.
Tipologia. Segundo a Vivenciologia Crítica, eis, enquanto exemplos, em ordem alfabética, 42 possíveis vivências da consciência, experienciadas na dimensão intra e / ou extrafísica, passíveis de promover a clivagem evolutiva com variegados níveis impactoterápicos e distintas decorrências existenciais:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Assunção definitiva da invéxis.
Assunção pública de identidade extra.
Autoconfirmação de personalidade consecutiva.
Autoconscientização da reurbex no Século XII.
Autoimersão em Serenarium.
Autoinventariologia Profunda.
Automegaeuforização voluntária.
Autorretrocognição acachapante autotarística.
Autovivência da condição de pré-mãe.
Avanço na Escala Evolutiva das Consciências.
Completismo existencial.
Constatação de o evoluciólogo morar ao lado.
Desambição carreirística.
Dessoma sem perda de autolucidez.
Docência intermissiva.
Doença somática autorrecicladora.
Domínio do estado vibracional.
Efetivação de ofiex pessoal.
Entendimento da memória enquanto megaatributo consciencial.
Entrevista com evoluciólogo.
Experiência de cosmoconsciência.
Experiência de quase morte.
Intermissão prolongada autolúcida.
Maxidissidência evolutiva.
Maximoratória existencial.
Nascimento ou adoção de filho(a) com deficiência mental.
Parexcursão interplanetária rememorada.
Parexpectador de evento transmigraciológico.
Primeira participação em Curso Intermissivo.
Projeção consciente vexaminosa.
Radicação vitalícia em Cognópolis.
Reagrupamento evolutivo policármico.
Recéxis profilática à transmigração planetária.
Reencontro com atrator ressomático pró-Conscienciologia.
Retomada permanente de tarefa proexológica.
Sobrevivência a campo de concentração.
Tenepessismo 24 horas.
Transmigração interplanetária.
Ultrapassagem de gargalo evolutivo.
Viragem de megassediador.
Viragem intermissiva.
Visita à comunex avançada.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a clivagem evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
02. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
03. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
04. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Fato interveniente: Vivenciologia; Neutro.
Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Megaencontro crítico: Automegadiscernimentologia; Homeostático.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Realidade impactante: Surpreendenciologia; Homeostático.
Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.

A CLIVAGEM EVOLUTIVA DEMARCA O NEOPATAMAR
DAS CONSCIÊNCIAS COM PRONTIDÃO NEOFÍLICA PARA
AS ORTOSSURPREENDÊNCIAS DE DESTINO, COADJUTORAS DE AUTORRECICLAGENS EXISTENCIAIS PROFUNDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, teve experiência crítica limítrofe, demarcadora
de neopatamar existencial na atual ressoma? Quais proveitos evolutivos auferiu com tal vivência?
E. M. M.
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CLOROFÓRMIO POPULAR
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O clorofórmio popular é o conjunto de usos, costumes e processos culturais
empregados pelo povo acomodado, hábitos patrocinados e reforçados pelo governo, como anestésico ou engodo para dessensibilizar as agruras, percalços e vicissitudes da vida humana, interpretados como passatempos, diversões, entretenimentos e hobbies, contudo, nem sempre sadios, adequados ou pertinentes com a evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo clorofórmio é adaptação do idioma Francês, chlorophorme, “clorofórmio”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo popular procede do idioma Latim, popularis,
“concernente ao povo; do povo; público; vulgar; comum; geral”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Anestésico popular. 2. Idiotismo cultural.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo clorofórmio: cloroformado; cloroformar; clorofórmica; clorofórmico; cloroformização; cloroformizada;
cloroformizado; cloroformizador; cloroformizar; descloroformização; descloroformizada; descloroformizado; descloroformizar.
Neologia. As 3 expressões compostas clorofórmio popular, clorofórmio popular pseudodemocrático e clorofórmio popular ditatorial são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Descloroformização do povo. 2. Educação popular. 3. Autoconsciência evolutiva.
Estrangeirismologia: a libido dominandi; o argumentum ad hominem; o recall político;
a raison d’état; o cordon sanitaire; a política do panem et circenses; as ostentações socialites;
a auri sacra fames.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da acomodação evolutiva; os hedonopensenes;
a hedonopensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o clorofórmio popular; o futebol e o carnaval na cultura popular do Brasil; os
idiotismos culturais de cada cultura humana; o clorofórmio como anestésico empregado com frequência nas áreas da Medicina; as fontes de alienação; a propaganda oficial ufanista; a cumplicidade da mídia comprada; as armas de distração maciça; a criação de ilusões; a realidade intrafísica mostrada tendenciosamente; as injeções de pseudopatriotismo nas competições esportivas internacionais; a banalização da corrupção e da violência; a insensibilização perante os espetáculos
políticos intrusivos; os projetos assistencialistas; as lavagens subcerebrais; a inércia coletiva perante o ludíbrio explícito; a inação cívica; a população habituada à balançar a cabeça para tudo;
a sensação de impotência perante o poder do Estado; as estratégias políticas de anestesiamento do
público; as técnicas do governo invasivo do babysitterismo, ou do Estado Babá, intrometedor em
tudo, das autoridades iguais amas-secas autonomeadas, representam todas as características excessivas do clorofórmio popular.
Parafatologia: a carência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a necessidade da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico intenção ideológica–vontade totalitária.
Principiologia: o princípio maquiavélico de os meios justificarem os fins; o princípio
equivocado de o forte ter mais poder sozinho; o princípio egoico de dividir para dominar; o princípio da realpolitik.
Codigologia: a óbvia e ostensiva falência dos códigos de ética profissional; a obsolescência do código de valores pessoais; o código subliminar do interprotecionismo judaico; o código de ética do nepotismo; o código de ética das máfias; os códigos criptográficos de guerra;
o código tácito dos poderes paralelos; o código de defesa do consumidor; o código de defesa do
contribuinte; o código de defesa dos direitos humanos.
Teoriologia: as teorias revolucionárias de tomada de poder; a teoria das interprisões
grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de acesso ao poder; as técnicas de coerção ideológica; as técnicas dissimuladas de anulação de conscins; as técnicas de enfraquecimento da resistência ao poder vigente; as técnicas de tortura psicológica; as técnicas de guerrilha; a tecnologia bélica de
ponta patrocinada pelo autoritarismo teocrático; as técnicas espúrias de manipulação consciencial; a corrida tecnológica belicista; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da indignação cosmoética.
Voluntariologia: o voluntariado dedicado à tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito nosográfico retroalimentador e duradouro do gosto pelo poder;
o efeito patológico da falta de alternância do poder; os efeitos baratrosféricos da ausência de
massa crítica; os efeitos da educação na construção do pensamento crítico.
Neossinapsologia: as neossinapses da heterocrítica cosmoética.
Ciclologia: o ciclo ânsia de poder–tomada do poder; o ciclo ascensão-queda.
Binomiologia: o binômio loucura-poder; o binômio terror-poder; o binômio revolta-revolução; o binômio medo-resignação; o binômio líder autocrático–liderado dogmático; o binômio superfaturamento-subestimação; o binômio castelo-catedral; o binômio feudo-vassalagem;
o binômio povo anestesiado–país abúlico.
Interaciologia: a interação tomada do poder–perpetuação do poder; a interação sociedade humana–luta pelo poder; a interação Cronêmica-expansionismo; a interação medosubordinação; a interação militarista corpo-disciplina; a interação mentes bloqueadas–veículos
blindados; a interação dinheiro–segredo político; a interação patológica entre os 4 poderes.
Crescendologia: o crescendo patológico moderação-absolutismo; o crescendo autocrático primeiro mandato–enésimo mandato; o crescendo queda-retomada; o crescendo lança-míssil; o crescendo força individual–força estatal; o crescendo poder privado–poder público; o crescendo expansão territorial–expansão do egão; o crescendo poder temporal–poder consciencial.
Trinomiologia: o trinômio poder político–poder ideológico–poder econômico; o trinômio poder consciencial–poder social–poder do Estado; o trinômio forçar-comprar-seduzir; o trinômio moeda-exército-etnia; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio clero-monarquia-exército; o trinômio cetro-espada-crucifixo; o trinômio governança-guerra-Ciência; o trinômio coreografia do poder–indumentária do poder–legado do poder; o trinômio espetáculo de massas–
–marketing monumental–arquitetura totalitária; o trinômio nazista SS (Schutzstaffel, tropa de
elite)–SA (Sturmabteilung, tropas de choque)–Gestapo (polícia secreta do Estado nazista); o trinômio inebriante poder-prestígio-posição.
Polinomiologia: o polinômio executivo-legislativo-judiciário-imprensa; o polinômio
egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio clã–casa–clube–coluna social; o polinômio
coerção-cooptação-conciliação-hegemonia; o polinômio Estado-Igreja-Indústria-Escola; o polinômio alienante não enxergar–não ouvir–não falar–não participar; o polinômio impotência-desolamento-desmobilização-cloroformização.
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Antagonismologia: o antagonismo deter o poder / não ter o poder; o antagonismo manter o poder / perder o poder; o antagonismo sede de poder / fome de saber; o antagonismo ser
político / estar na política; o antagonismo feitor / benfeitor; o antagonismo representação do povo / farsa representativa; o antagonismo classe dominante / classes dominadas; o antagonismo
perpetuação do poder / alternância do poder; o antagonismo extremo sede de poder / poder da
Cosmoética; o antagonismo torre de marfim / descensão cosmoética; o antagonismo assimetria
harmônica da natureza / assimetria nociva do poder.
Paradoxologia: o paradoxo da tirania absoluta de apenas 1 homem conseguir subjugar
povos e nações.
Politicologia: a autocracia; a monocracia; a partidocracia; a tiranocracia; a teocracia;
a filocracia; a despotocracia; a cerberocracia; a clerocracia; a vulgocracia; a tribunocracia;
a plutocracia; a antidemocracia; a pseudodemocracia. A política do pão e circo.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei de Gérson; a lei de Lynch; a lei da mordaça;
a legislação canônica fossilizante; o direito dinástico; a jurisprudência oportunista; o desconforto
das leis aos sequiosos de poder.
Fobiologia: a criticofobia; a antropofobia; a xenofobia; a cogniciofobia; a neofobia;
a conscienciofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência do poder; a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a politicomania; a tiranomania; a megalomania; a ludomania.
Mitologia: o mito da infalibilidade; o mito da insubstituibilidade; o mito da ditabranda;
o mito do herói; o mito da representação divina; o mito da personificação do Estado; o mito do
manto protetor da soberania nacional; o mito da consciência apolítica.
Holotecologia: a politicoteca; a socioteca; a fatoteca; a belicosoteca; a criminoteca; a patopensenoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Politicologia; a Filosofia Política; a Geopoliticologia; a Economia; a Historiologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Voliciologia Patológica;
a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Reurbanologia; 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 conscin enciclopedista; a massa de manobra; a elite idealizadora da cultura de massa; o povo adormecido e amedrontado.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o doente
feliz.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a doente feliz.
Hominologia: o Homo sapiens possum; o Homo stultus; o Homo sapiens subcerebralis;
o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens dictator; o Homo sapiens tyrannicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: clorofórmio popular pseudodemocrático = os hábitos patrocinados e reforçados pelo governo, como anestésico ou engodo para dessensibilizar o povo e manter a dominação, nem sempre sadios, adequados ou pertinentes à evolução consciencial; clorofórmio popular ditatorial = os hábitos patrocinados e reforçados pelo governo tirânico, como anestésico ou
engodo para dessensibilizar o povo e manter a subjugação da população, nem sempre sadios, adequados ou pertinentes à evolução consciencial.
Culturologia: a cultura inútil; a cultura da Intrafisicologia Evolutiva.
Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, os anestesiantes sociais geram monopólios
pensênicos obnubiladores da racionalidade consciencial, ao modo, por exemplo, destes 6 listados
alfabeticamente:
1. Carnavalização: a infantilização social e a incitação ao monopólio mental pelo ócio
improdutivo; a indústria do lazer fútil.
2. Emocionalização: a idealização romântica e a incitação do monopólio mental pela
cardiochacralidade; a indústria do entretenimento.
3. Ignorantização: o descaso com a educação e a incitação do monopólio mental por
ideologias irrefletidas; a indústria da incultura.
4. Mercantilização: a hipervalorização do consumo e a incitação ao monopólio mental
pela aquisição; a indústria da propaganda.
5. Narcotização: a conivência com drogas lícitas e ilícitas e a incitação ao monopólio
mental pela imaginação desenfreada; a indústria do vício.
6. Sexualização: a generalização da pornografia e a incitação ao monopólio mental pelo
prazer subcerebral; a indústria do sexo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 clorofórmio popular, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Articulação social: Intrafisicologia; Neutro.
05. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
06. Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
07. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Behaviorismo: Intrafisicologia; Neutro.
09. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
10. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
11. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Ideal existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.

PRECISAMOS VIVER SEMPRE ALERTAS QUANTO AOS
ANESTÉSICOS E ENGODOS DO GOVERNO PARA NOS
ANESTESIAR COM ENTRETENIMENTOS E HOBBIES NEM
SEMPRE CONCERNENTES À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição pessoal de contribuinte, ainda se
sente vítima do governo? Por qual razão?
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COABITANTE
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coabitante é a consciência, consciex ou conscin, homem ou mulher, considerada a partir da coabitação, convivialidade, habitação ou da condição de morar em comum,
junto com outras consciências, no mesmo local, distrito ou dimensão consciencial do Cosmos, de
modo consciente ou inconsciente, com reações pacíficas ou conflitivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo coabitante deriva do idioma Latim, coabitans, “coabitante”, de
cohabitare, “coabitar”, composto pelo prefixo cum, “com; companhia; contiguidade”, e por habitans, “habitante”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Comorante. 2. Comorador. 3. Comoradora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo coabitação:
coabitante; coabitar; paracoabitante; re-coabitação.
Neologia. As 3 expressões compostas coabitante intrafísico, coabitante extrafísico
e coabitante interdimensional são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Habitante. 2. Morador. 3. Moradora.
Estrangeirismologia: o live in; a companionate marriage; o ménage à trois; a gang.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dentro do holopensene grupal; os homopensenes;
a homopensenidade.
Fatologia: a condição evolutiva, compulsória, de se viver junto; a existência em comum;
a vida gregária; o universo coabitante; a habitação social; a coabitação harmônica; a coabitação
estável; o dever de coabitação; a exigência da coabitação; a convivência sob o mesmo teto; a co-residência; a entreajuda; o convívio inevitável; as relações intergeracionais; o contubérnio;
o contubernáculo; o concúbito; o concubinato; a amigação; a mancebia; o duplismo; a camaradagem; a domesticidade; a familiaridade; a intimidade; a residência comum; a república de estudantes; o centro de convivência; o condomínio; o bairro; o bairrismo; a inseparabilidade grupocármica; o convívio pacífico; o convívio conturbado; a força presencial; a intercompreensão; a intercooperação; a interassistencialidade; a fraternidade; a megafraternidade; a condição das companhias como fundamental à programação existencial (proéxis); a união das escovas de dentes;
a coabitação forçada; a residência; o quarto de dormir; o leito; a sala de jantar; a varanda; a equipe; o time; a turma; o grupo; a multidão; o coabitante com animal doméstico; o ecossistema somático do ser humano; o coabitante com bactérias; o coabitante com plantas; o contrato de coabitação; o Manual da Dupla Evolutiva; a Maxiproexologia.
Parafatologia: a interfusão das dimensões conscienciais; a multidimensionalidade das
consciências; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo.
Principiologia: a coabitação imposta pelo princípio da convivialidade.
Codigologia: o código social das boas maneiras.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo.
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Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Efeitologia: os efeitos contagiosos da conduta ou comportamento pessoal.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma.
Enumerologia: a coabitação em casa; a coabitação na rua; a coabitação na escola; a coabitação no trabalho; a coabitação no clube; a coabitação no restaurante; a coabitação no shopping
center.
Binomiologia: o binômio vida pessoal–vida grupal; o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio admiração-discordância; o binômio Geografia-Parageografia.
Interaciologia: a interação mãe-filha; a interação pai-filho; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo eu-nós; o crescendo Corporativismo-Universalismo.
Trinomiologia: o trinômio (trio) da coabitação homem-animal-planta.
Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo simpatia / antipatia.
Paradoxologia: o paradoxo da coabitação parasitária da simbiose.
Politicologia: a coabitação política; a democracia direta.
Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a familiofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo; a síndrome do canguru; a síndrome do patinho
feio.
Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Parageneticologia; a Sociologia; a Sociometrologia; a Intrafisicologia; a Percepciologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Geneticologia; a Genealogia; a Etologia; a Ecologia; a Harmoniologia.
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 múltiplas companhias de destino; o casal; a dupla evolutiva; a dupla amparador-amparando; a parentela; o triângulo amoroso; a dupla agressor-vítima; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o coabitante; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o hóspede.
Femininologia: a coabitante; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a hóspede.
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Hominologia: o Homo sapiens cohabitator; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens paravoluntarius; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coabitante intrafísico = o homem ou a mulher convivendo no mesmo holopensene humano, ou comunin, com outras pessoas; coabitante extrafísico = a consciex convivendo no mesmo holopensene extrafísico, ou comunex, com outras consciexes; coabitante interdimensional = o homem, a mulher e a consciex convivendo, de modo interdimensional, o tempo
todo.
Culturologia: a coabitação cultural; a cultura da convivialidade cosmoética.
Substituição. Toda consciência evolui entre consciências. Toda consciência é, inevitavelmente, coabitante. A palavra habitante poderia ser eliminada e, ainda assim, a realidade da
evolução interconsciencial permaneceria se tal vocábulo fosse substituído, até mais acertadamente, pelo termo coabitante.
Extrafisicologia. Além de ser coabitante na dimensão humana, toda conscin é também
paracoabitante das demais dimensões conscienciais, pois a extrafisicalidade é a verdadeira residência, definitiva, da consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o coabitante, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
02. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
03. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
06. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
07. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
10. Dupla noturna: Conviviologia; Neutro.
11. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Trintão sem duplista: Conviviologia; Neutro.

O COABITANTE LÚCIDO, HOMEM OU MULHER, CONSCIN
OU CONSCIEX, JAMAIS MENOSPREZA O MOMENTO
EVOLUTIVO EM ANDAMENTO NA CONDIÇÃO DE NOVA
OPORTUNIDADE PARA PROGREDIR EM CONJUNTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu com profundidade sobre a própria
condição de coabitante? Tal reflexão traz gratificações ou preocupações?
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COADJUTOR AUTORRETROBIOGRÁFICO
(HOLOMNEMONICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coadjutor autorretrobiográfico é a conscin ou consciex, historiógrafa,
contemporânea ou não, autora de estudos biográficos eruditos sobre personalidade histórica notória, oferecendo fundamentos técnicos às perquirições do autopesquisador conscienciológico quanto à própria personalidade consecutiva identificada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo coadjutor vem do idioma Latim, coadjutor, “coadjutor”. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”.
O segundo elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás, para
trás; remontando ao passado; em retribuição”. Apareceu no Século XV. A palavra cognição procede do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, “conhecer; adquirir
conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu
em 1836. O termo retrocognição apareceu em 1901. O elemento de composição bio deriva do
idioma Grego, bios, “vida”. O segundo elemento de composição grafia provém do mesmo idioma
Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O termo biografia surgiu em
1825.
Sinonimologia: 1. Ajudante autorretrobiográfico. 2. Assistente autorretrobiográfico.
3. Assessor autorretrobiográfico. 4. Auxiliador autorretrobiográfico. 5. Adjutor autorretrobiográfico. 6. Cooperador autorretrobiográfico. 7. Facilitador autorretrobiográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas coadjutor autorretrobiográfico, coadjutor autorretrobiográfico parcial e coadjutor autorretrobiográfico imparcial são neologismos técnicos da
Holomnemonicologia.
Antonimologia: 1. Impedidor autorretrobiográfico. 2. Prejudicador autorretrobiográfico. 3. Atrapalhador autorretrobiográfico. 4. Importunador autorretrobiográfico. 5. Obstrutor
autorretrobiográfico. 6. Objetor autorretrobiográfico.
Estrangeirismologia: a fôrma holopensênica do Zeitgeist pregresso identificada; a evitação do revival autassediante na consulta holomnemônica; a découpage et collage paciente dos
microfragmentos autorretrocognitivos; a expertise historiográfica facilitadora de autorretrocognições; o historiador cosmoético na condição de fidus achates contemporâneo do autopesquisador
de personagem consecutiva; o sobrepairamento autopesquisístico exigindo prendre du recul para
configuração da imagem nítida do passado; o jeu de miroirs multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paracronologia Seriexológica.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorretrocognição: acelerador evolutivo. História: conteudística autorretrobiográfica. Livros: História
condensada. Lembrar permite corrigir. Historiadores, amigos raríssimos Livros contém mensagens.
Proverbiologia. Eis dístico a ser lembrado: – O saber não ocupa lugar.
Citaciologia: – A memória é o tesouro e a guardiã de todas as coisas (Marco Tulio Cícero, 106–43 a.e.c.). Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Dar livros é, além de uma gentileza, um elogio (Lucius
Annaeus Seneca, 4 a.e.c.–65). A História é falsificada no mesmo instante em que acontece
(L’Histoire se fausse au moment même ou ele se fait; Honoré de Balzac, 1799–1850).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autorretromnemônico; a autopensenização pesquisística histórica; a autopensenidade autorretrobiográfica; as assinaturas autopensênicas multiexis-
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tenciais; os nexopensenes; a nexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; a parafôrma holopensênica; a autopensenização retrovivencial
autolúcida.
Fatologia: a sequência de retrovidas identificadas nos livros históricos; os fragmentos
holomnemônicos recuperados através da pesquisa histórica geral; o estudo comparativo das personalidades-alvo; as senhas semeadas pelos amparadores durante viagens internacionais de cunho
autopesquisístico; a confirmação da amizade raríssima multiexistencial nos encontros prazerosos
do presente; a oportunidade autolúcida de retificação e retoque nas interrelações afetivas pertinentes; as redes de sociabilidade passadas e contemporâneas; a confirmação da ausência de recéxis
e recins dos detratores passados, no momento, inassistíveis; o acesso e recobramento da auterudição pregressa; as pistas surpreendentes dispersas em locais improváveis; as surpresas autobiográficas positivas; a desestigmatização de retropersonalidades; a gratidão profunda aos amparadoresautores passados, contemporâneos e futuros; a atuação de historiadores tendenciosos, antigos
adversários recalcitrantes em automimeses intermináveis; as informações importantes passando
batidas pela leitura rasa do leitor casca grossa; a vida crítica pregressa incidental sobre a vida
crítica atual; o privilégio da leitura da correspondência pessoal multissecular, recuperada na
íntegra; as sincronicidades e serendipitias desencadeadas pela leitura da obra rara; o tira-teima
histórico elucidado pela própria conscin protagonista do passado, na atual existência; a felicidade
indescritível em compartilhar experiências úteis dando profundidade à tares profilático-terapêutica; a recuperação de cons magnos poliglóticos facilitando a aquisição de documentos pessoais raros redescobertos; o taquipsiquismo autolúcido indispensável à captação ideativa em bloco; os dicionários paracerebrais; o autorado na condição de cápsula do tempo mentalsomática; a intercompreensão natural dos fatos devido ao acesso aos parafatos; a importância das senhas numéricas
pessoais, historicamente confirmadas; a identificação do antepassado de si mesmo no círculo
atual de relações; o entendimento da complexidade do processo civilizatório; a satisfação mentalsomática pelas informações raras descobertas; a conexão tardia com lugares visitados às cegas, na
vida atual; a escrita de si; as peças estratégicas do quebra-cabeças autosseriexológico;
a decorticação paciente das pistas historiográficas pessoais; o agradecimento multidimensional
perene, pessoal, aos historiadores e historiógrafos registrado no Livro dos Credores pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retropegadas
autoparapsíquicas recuperadas; as autorretrossenhas parapsíquicas redescobertas em trabalhos
históricos acadêmicos; as personalidades consecutivas enciclopédicas revisitadas; a Parelencologia pessoal; os porquês de ontem elucidando as interrelações multidimensionais de hoje; a exegese seriexológica conservada na parapsicoteca da comunex Jardins da Luz Perpétua, nos distritos
extrafísicos do Languedoc-Roussillon, França; o auto-holomnemograma formando o algoritmo
evolutivo pessoal e grupal; a consulta consentida e amparada aos refolhos da holomemória
pessoal; o autestudo comparativo facilitado pelas autorretrocognições espontâneas e sadias; a condição ímpar de poder seguir a própria rota autevolutiva através de retrocognições seriadas;
a preparação cuidadosa da interlocução calcada na autoridade moral, visando a Pré-Intermissiologia; as psicografias pseudobiográficas retransmitindo informações históricas equivocadas; a gratidão perene aos amparadores extrafísicos pessoais pela condução nas explorações recordatórias no
labirinto holomnemônico, sem percalços de monta; a biparacerebralidade historiográfica autolúcida vivenciada; a relevância da parafôrma paraprocedencial; o armazenamento de informações
preciosas obtidas durante fenômenos autorretrocognitivos pangráficos; o seguimento de pistas retrobiográficas seguras; o acesso à autocognição perene da holomemória pela recuperação de cons
magnos; os traços-lembrança (engramas) neurológicos ativados pelas autorretrocognições sadias
patrocinadas; a linguagem de sinais personalíssimos encriptados nas parassincronicidades; o parafato de reler as próprias obras de vidas pregressas, parapsiquicamente redescobertas; a pacificação
íntima conferida pelas autorretrocognições sadias, desfrutadas em solilóquios na idade madura;
a autocápsula do tempo deixada hoje, para o autorrevezamento multiexistencial futuro;
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a decifração lúdica prazerosa dos enigmas autorretrocognitivos eruditos propostos pela expertise
de amparadores extrafísicos técnicos polímatas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gancho-lembrança; o sinergismo mentalsomático análise-síntese; o sinergismo recéxis-recin; o sinergismo clarividência-clariaudiência; o sinergismo
energias conscienciais (ECs)–fôrma holopensênica; o sinergismo ação-reação; o sinergismo dos
estados alterados de consciência (EACs).
Principiologia: o princípio do vínculo evolutivo; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da mutualidade; o princípio da complementariedade; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da finitude da matéria; os princípios intermissivos pessoais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); a atualização do CPC; o código de valores pessoais; o código paraprocedencial; o código cultural; o código contextual; o código circunstancial.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da recomposição grupocármica; a teoria seriexológica; a teoria maxiproexológica; a teoria do pensene; a teoria do autorrevezamento existencial; a teoria da ressoma.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica dos 50 prefácios; a técnica da desdramatização; a técnica da madrugada; a técnica da ancoragem autorreciclogênica; a técnica do
perdão; a técnica do pontilhismo multisseriexológico; a técnica da reconciliação grupocármica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito revelador do fato; o efeito esclarecedor do parafato; o efeito informativo das biografias; o efeito confirmador da autexperiência; o efeito tranquilizador do conhecimento direto; o efeito enganador da História maquilada; o efeito surpreendente da autorretrocognição; o efeito verificador da Para-História.
Neossinapsologia: as neossinapses remotas recuperadas; as neossinapses atualizadas;
as neossinapses patrocinadas; as neossinapses intuitivas; as neossinapses transitivas; as neossinapses assertivas; as neossinapses impressas de maneira instantânea.
Ciclologia: o ciclo do autodesassédio seriexológico; o ciclo ressomático; o ciclo Curso
Intermissivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o ciclo autoproéxis-maxiproéxis; o ciclo
tenepes-ofiex; o ciclo da autocriatividade; o ciclo das conexões parapsíquicas.
Enumerologia: a cognição do historiador; a autocognição do leitor; a retrocognição da
conscin; a autorretrocognição da consciex; a paracognição do amparador; a megacognição do
evoluciólogo; a pancognição do Serenão.
Binomiologia: o binômio conhecimento-autoconhecimento; o binômio admiração-discordância; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio leitura-escrita; o binômio autodiscernimento-sobrepairamento; o binômio visão curva–cosmovisão; o binômio pesquisa-anotação.
Interaciologia: a interação palavra-pensene; a interação figura-fundo; a interação recordar-vivenciar; a interação memória-holomemória; a interação parapercepção-registro; a interação historiador-biografado; a interação evocação-rapport.
Crescendologia: o crescendo estudo-exegese; o crescendo autorretrocognições-autorrevezamentos; o crescendo presente-futuro; o crescendo irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o crescendo detalhe-conjunto; o crescendo repetição-padrão; o crescendo historiador casca grossa–historiador parapsíquico.
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Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
intervenção-intrusão-intercessão; o trinômio captação-compreensão-interpretação; o trinômio
(aliteração) veio-via-viés; o trinômio desviacionismo-arcaísmo-revisionismo; o trinômio fidedignidade-veracidade-genuinidade; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) fato-foco-filtro-fonte; o polinômio possibilidade-plausibilidade-conexidade-veracidade; o polinômio achismo-elucubração-ilação-inferência; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio papiro-códice-opúsculo-livro; o polinômio ilustração-iluminura-enigma-decifração; o polinômio (aliteração) senha-sinal-seta-signo.
Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo História
Oficial / História Real; o antagonismo interesses intelectuais seletivos / miscelânea intelectual
rasa; o antagonismo tendenciosidade / imparcialidade; o antagonismo desconhecimento histórico / aprofundamento da Para-História; o antagonismo hipomnésia / autorretrocognição; o antagonismo curiosidade mórbida intrusiva / curiosidade autopesquisística sadia.
Paradoxologia: o paradoxo de o leitor autorretrocognitor poder ser o revisor autocrítico final da obra histórica lida; o paradoxo de o livro egobiográfico poder ser altruísta; o paradoxo de a mesma obra poder gerar leituras opostas; o paradoxo de as melhores informações poderem ser lidas somente no entrelinhamento; o paradoxo do historiador hipomnésico; o paradoxo de o historiógrafo universal nunca ter saído da terra natal; o paradoxo de o pesquisador
autoparapsíquico, colhendo depoimentos autênticos das consciexes protagonistas, nem sempre
poder corrigir a História divulgada (omissuper).
Politicologia: a democracia direta; a mnemocracia; a política do esquecimento tentando
apagar o poder do legado ideológico de grandes líderes; a autopesquisocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a cronocracia; a meritocracia; a cognocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da continuidade evolutiva;
a lei da perenidade dos afetos.
Filiologia: a historiofilia; a paracronofilia.
Fobiologia: a historiofobia; a paracronofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania da superficialidade autopesquisística.
Holotecologia: a holomnemoteca; seriexoteca; a biografoteca; a historioteca; a parahistorioteca; a pinacoteca; a hemeroteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Autosseriexologia; a Para-Historiologia;
a Parelencologia; a Conexiologia; a Confluenciologia; a Biografologia; a Historiologia; a Cronoevoluciologia; a Conscienciogramologia; a Retrospectivologia; a Inventariologia; a Retrocogniciologia; a Paracronologia; a Autocriticologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade consecutiva autolúcida; a isca humana autolúcida; a conscin holomnemotécnica; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o coadjutor autorretrobiográfico; o amparador; o agente retrocognitor;
o historiógrafo; o historiador; o revisador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conscienciólogo; o conscienciógrafo; o intermissivista; o tenepessista; o projetor consciente; o arquivista; o autoditada; o refutador; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o holomemorialista;
o escriba; o escritor; o autor publicado; o acoplamentista; o teleguiado; o projecionista; o maxiproexista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o leitor “lido”; o poliglota; o historiador mal informado;
o historiógrafo bem informado; o polímata; o homem de ação; o autopesquisador recinológico;
o autexperimentador da Conscienciologia.
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Femininologia: a coadjutora autorretrobiográfica; a amparadora; a agente retrocognitora; a historiógrafa; a historiadora; a revisadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a consciencióloga; a conscienciógrafa; a intermissivista; a tenepessista; a projetora consciente;
a arquivista; a autoditada; a refutadora; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a holomemorialista; a escriba; a escritora; a autora publicada; a acoplamentista; a teleguiada; a projecionista; a maxiproexista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a leitora “lida”; a poliglota; a historiadora mal
informada; a historiógrafa bem informada; a polímata; a mulher de ação; a autopesquisadora recinológica; a autexperimentadora da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens vinculatus; o Homo
sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens historiator; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens interactivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: coadjutor autorretrobiográfico parcial = o historiógrafo ou historiógrafa
apriorista, com abordagem tendenciosa ao contexto histórico e à personalidade biografada, dificultando o esclarecimento do leitor; coadjutor autorretrobiográfico imparcial = o historiógrafo ou
historiógrafa cuja abordagem de isenção ao contexto histórico e à personalidade biografada, facilitando o esclarecimento do leitor.
Culturologia: a cultura autosseriexológica; a cultura de verniz; a cultura de almanaque; a cultura geral; a cultura erudita; a cultura universalista; a paracultura; a policultura
multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o coadjutor autorretobiográfico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplamento retrocognitivo: Holomnemonicologia; Neutro.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
04. Autorretroepistolografia comparada: Holobiografologia; Neutro.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
07. Elo: Evoluciologia; Neutro.
08. Fidus achates: Conviviologia; Neutro.
09. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Incunábulo projeciológico: Holomemoriologia; Homeostático.
12. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
13. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
14. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
15. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
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TODA PERSONALIDADE CONSECUTIVA HISTÓRICA AUTOCRÍTICA E COSMOÉTICA, IMORTALIZADA PELAS PESQUISAS DO COADJUTOR AUTORRETROBIOGRÁFICO, PRECISA
NOMEÁ-LO NO LIVRO DOS CREDORES GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera grata aos descritores do passado, de
todas as épocas, pelas informações preciosas legadas à pesquisa autorretrobiográfica? Procura
retribuir transformando o material autopesquisístico em artigos, cursos, verbetes e livros?
Bibliografia Específica:
01. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira;
revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 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 Cons
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 1 a 310.
02. Balzac, Honoré de; Sur Catherine de Médicis; 400 p.; 2 seções; 3 caps.; 2 notas; 17,5 x 11 x 3 cm; br.;
Éditions de La Table Ronde; Paris; 2006; páginas 11 a 61.
03. Baschet, M. Armand; La Diplomatie Venitienne – Les Princes de d‟Europe au XVIéme Siécle: François
I, Phelippe II, Catherine de Médicis, les Papes, les Sultans, etc., etc. D‟aprés les Rapports des Ambassateurs Venitiens;
616 p.; 3 partes; 16 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 24 ilus; 14 tabs.; 28,5 x 22 x 4 cm; enc.; Henri Plox Imprimeur Editeur;
Paris; 1862; páginas 1 a 616.
04. Bertiére, Simone; Les Reines de France aux Temps des Valois: Les Années Sanglantes; 496 p.; 13 caps;
6 cronologias; 2 enus.; 37 ilus.; 65 refs.; 22,5 x 15,5 x 4 cm; br.; Éditions de Falois; Paris; 1994; páginas 7 a 496.
05. Brantôme, Pierre de Bourdeille; Vies de Dames Illustres: Françaises et Ètrangéres; int. Louis Moland;
XXXVII + 444 p.; 8 partes; 35 caps.; 2 enus.; 19 x 12 cm; br.; Librairie Garnier Fréres; Paris; 1790; páginas I a XXX
VII e 1 a 444.
06. Cloulas, Ivan; Catherine de Médicis; 710 p.; 3 partes; 15 caps.; 1 citação; 7 cronologias; 3 enus ; 36 ilus.;
21,5 x 13 x 5,5 cm; br.; Librairie Arthéme Fayard, Paris; 1979; páginas 11 a 710.
07. Colet, Louise; Infâncias Célebres; Catálogo; 385 p.; trad. Manoel Pinheiro Chagas; 16 caps.; 57 ilus.; 18
x 2; enc.; 3ª Ed.; Livrarias Aillau- Bertrand; Paris; 1923; páginas 4 a 385.
08. Crouzet, Denis; Le Haut Coeur de Catherine de Médicis: Une Raison Politique aux Temps de la Saint
Barthélemy; Colléction Bibliothéque Albin Michel Histoire; 638 p.; 3 seções; 39 caps.; 17 notas; 498 refs.; alf.; geo.;
ono.; 22,5 x 15 x 4 cm; br.; Éditions Albin Michel; Paris; 2005; páginas 7 a 638.
09. Erlanger, Philippe; La Monarchie Française 1515-1715: DuRoi-Chevalier au Roi-Soleil; Tomo II: Les
Guerres de Religion (1559-1574); 378 p.; 21 caps.; 1 anexo; 1 cronologia; 65 ilus.; 21 x 14 x 5 cm; enc.; Librairie Jules
Tallandier; Paris; 1971; páginas 8 a 378.
10. Ferrand, Franck; Madame Caterine; La Cour des Dames III; 312p.; 9 caps.; 24 x 15 cm; br; Éditons
Flammarion, Mayenne; France; 2009; páginas 13, 25, 111, 166, 193, 194, 225, 240, 257, 282, 285 e 286.
11. Frémy, Edouard; Les Poésies Inédites de Catherine de Médicis; 276 p.; 3 caps.; 1 enu.; 31 x 22 x 4 cm;
br.; Léon Techener Éditeur; Paris; 1884; páginas 1 a 276.
12. Frieda, Leonie; Catherine de Medicis; XXVI + 512 p.; 2 partes; 17 caps.; 3 cronologias.; 4 enus.; 26 ilus.;
4 mapas; 150 refs.; 20 x 13 x 4 cm; br.; ono.; Phoenix; London; 2005; páginas X a XXVI e 1 a 512.
13. Héritier, Jean; Catherine de Médicis; Colléction Les Grandes Études Historiques; 628 p.; 4 partes; 10
caps.; 15 ilus.; 2 notas; 19 x 12 x 4 cm; enc.; Librairie Arthéme Fayard; Paris; 1959; páginas 6 a 626.
14. Idem; Escrita de Si, Escrita da História; Coletânea; 380 p.; 2 partes; 16 caps.; 218 citações; 3 cronologias; 6 enus.; 21,5 x 14 cm; br.; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 6 a 628.
15. La Ferriére, Hector de; Lettres de Catherine de Médicis; Collection de Documents Inédits sur L’Histoire
de France; Tomo I 1533–1563; CLXXI + 726 p.; 4 cronologias; 30 x 22 x 6,5 cm; enc.; Imprimerie Nationale; Paris;
1880; páginas I a CLXXI e 1 a 726.
16. Jouanna, Arlette; La France de la Renaissance; Collection Tempus; 770 p.; 4 partes; 15 caps.; 3 cronologias; 4 gráficos; 11 mapas; ono;17,5 x 3 cm; enc.; Éditions Perrin; Paris, France; 2001; páginas 9 a 770.
17. Orieux, Jean; Catherine de Médicis ou La Reine Noir; Colléctions Grandes Biographies; 826 p.; 3 par
tes; 138 caps.; 4 cronologias; 64 ilus.; 100 refs.; 2 apênds.; ono.; 22 x 16 x 6 cm; enc.; Éditions Flamarion; Saint-AmanMontrond, Cher; France; 1986; páginas 9 a 826.
18. Pinski, Carla Bassanezi; & Luca, Tania Regina de; Orgs.; O Historiador e suas Fontes; 334 p.; 13 caps.;
76 citações; 1 enu.; 11 ilus.; 24 refs.; 23 x 16 cm; enc.; Editora Contexto; São Paulo, SP; 2012; páginas 8, 9, 12, 13, 16,
18, 23, 24, 68, 77, 93 e 195 a 221.
19. Ramos Filho, Osmar; O Avesso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um Pasticho; 594 p.; 16;
caps.; 101 abrevs.; 1 cronologia; 90 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; enc.; Publicaçõess Lachâtre; Niterói, RJ; 1995; páginas
9 a 594.
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20. Idem; Vieira, Waldo; & Balzac, Honoré de; Cristo Espera por ti; (Edição Critica Comentada por Osmar
Ramos); 370 p.; 76 caps.; alf.; geo; ono; 1 tab.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 6 a 370.
21. Reumont, A. de; La Jeunesse de Catherine de Médicis; pref. e trad. Armand Baschet; XXVII + 207
p.; 18 caps.; 16 cronologias; 2 enus.; 20 apênds.; 30 x 22 x 5 cm; espiralado; Henri Plon, Imprimeur-Éditeur; Paris; 1866;
páginas I a XVI e 1 a 207.
22. Rey, Alain; Miroirs du Monde: Une Histoire de l‟Encyclopédisme; 264 p.; 2 partes; 7 caps.; 1 enu.; 20
ilus.; 166 refs.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Librairie Artheme Fayard; Saint-Aman-Montrond; France; 2007; páginas 7 a 264.
23. Solnon, Jean-François; Catarina de Médicis (Catherine de Médicis); revisora Cristina Oliveira; trad. Inês
Castro; 374 p.; 15 caps.; 6 cronologias; 16 ilus.; 15 refs.; 1 anexo; ono.; 23 x 15 x 3 cm; br.; Bertrand; Lisboa, Portugal;
2004; páginas 7 a 262.
24. Idem; La Cour de France; 650 p.; 4 partes; 20 caps.; 50 citações; 5 cronologias; 5 enus.; 3 ilus.; 1 organograma; 992 notas; 470 refs.; ono.; 23,5 x 15,5 x 5 cm; br.; Librairie Arthéme Fayard; Paris, France; 1987; páginas
7 a 649.
25. Vieira, Waldo; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; Org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani
Brito; et al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos
neológicos); 1 listagem de neologismos; 1 microbiografia; 21 websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação
Internacional Editares;Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 134 e 628 .
26. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 237, 273, 305, 333, 425, 454, 486, 526, 782, 848 e 859.
27. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12E-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 53 169, 211, 214, 220, 223, 41, 458, 569, 786 e 832.
28. 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
35, 152, 153, 373, 819 e 840.
29. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander
Steiner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; página 82 e 150.
30. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 secoes; 100 subsecoes; 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 114, 200,
212, 213, 366, 370, 408, 469, 537, 542, 549, 586, 593, 595, 597, 599, 603, 623, 645, 660, 678, 693, 696, 703, 705, 736
e 762.
31. Villegagnon, Nicolas Durand de; Cartas por N. D. de Villegagnon e Textos Correlatos por Nicolas Barré
e Jean Crespin; Coleção Franceses no Brasil; apres. Carlos de Araújo Moreira Neto; int. Vasco Mariz; Vol. I; 194
p.; 3 partes; 2 caps.; 5 ilus.; 26,5 x 19 cm; br.; Fundação Darcy Ribeiro; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 76 a 79
e 95 a 97.
32. Watson, F.; La Vita i il Tempi di Caterina de‟ Medici (The Life and Time of Caterina de‟ Medici); 320
p.; trad. M. Bachelli; 5 caps.; 16 ilus.; 22x 15x 4,5 cm; enc.; R. Bemporad & Fo.; Firenzi, Italia; 1936; páginas 5 a 319.
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COADJUTOR ENERGÉTICO INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coadjutor energético interassistencial é a conscin, homem ou mulher,
dedicada a assistir, ajudar, cuidar ou socorrer outrem, predispondo-se à doação de energia consciencial (EC) a ser empregada pelos amparadores extrafísicos durante trabalhos paraprofiláticos
e paraterapêuticos a favor dos assistidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo coadjutor vem do idioma Latim, coadjutor, “coadjutor”. Surgiu
no Século XVI. O termo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta de
assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé
junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Ajudante energético interassistencial. 2. Assessor energético intrafísico. 3. Cooperador energético interassistencial. 4. Cooperário energético interassistencial. 5. Auxiliar energético interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo coadjutor:
coadjuta; coadjuto; coadjutora; coadjutoria; coadjutória; coadjutório; Coadjutoriologia; coadjuvação; coadjuvada; coadjuvado; coadjuvador; coadjuvadora; coadjuvância; coadjuvante; coadjuvar; coadjuvável.
Neologia. As 3 expressões compostas coadjutor energético interassistencial, coadjutor
energético interassistencial inconsciente e coadjutor energético interassistencial autoconsciente
são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Obstrutor energético interassistencial. 2. Objetor energético interassistencial. 3. Impedidor energético interassistencial. 4. Esponja energética.
Estrangeirismologia: a performance energética aplicada à interassistência; a personalidade strong profile energizadora; o upgrade assistencial pelas energias conscienciais; o rapport homeostático; o know-how interassistencial; a vivência full time da interassistencialidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à exteriorização de energias conscienciais interassistenciais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paragratidão: retribuição interassistencial. Altruísmo: autoprontidão interassistencial.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Energia. A energia imanente é a primeira indutora da fraternidade universal”.
“Sem a energia consciencial não há fenômeno parapsíquico”.
2. “Energias. O fenômeno mais importante é a exteriorização das ECs. A sua vontade
mobiliza a sua holosfera. A técnica da mobilização básica das ECs (MBE) é útil até a pessoa dominar as autobioenergias. O osso esfenoide é a base do processo energético no soma. Não é possível movimentar a ectoplasmia sem desencadear contrações somáticas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene da interassistencialidade cosmoética; a afinização pensênica; o holopensene pessoal da grupocarmalidade;
o holopensene da prontidão energética; os neopensenes humanitários; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os energopensenes;
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a energopensenidade; o holopensene pessoal de adaptação a ambientes inesperados; o holopensene
pessoal da convivialidade.
Fatologia: o acolhimento interassistencial cosmoético; a empatia; a disponibilidade assistencial; a intencionalidade sadia; a previsão interassistencial; a autoprontidão nas emergências
assistenciais; a autocrítica; o bom humor e a convivialidade sadia com tudo e todos; a condição
atratora natural de contextos pró-assistência; o temperamento assistencial resoluto; a autoiniciativa assistencial espontânea; a modéstia e a simplicidade naturais favorecendo o êxito assistencial;
as autorreflexões evitando a impulsividade; a vontade de assistir; a atuação precisa, pontual, em
cima do lance na interassistência; a temperança nas autodecisões críticas favorecendo a antecipação interassistencial segura; a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da energosfera pessoal a fim de amplificar a interassistência; as emergências assistenciais atendidas com eficiência;
a dedicação desinteressada pela saúde de outrem; a expansão da consciência no contexto emergencial; a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais; o novo paradigma ratificando a fatuística vivenciada; a ciência Conscienciologia abrindo as portas para a autopesquisa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e depois da atividade energética; o comedimento, a Cosmoética, a intenção qualificada e a disponibilidade atraindo o amparo extrafísico pessoal; o exemplarismo hígido contribuindo para qualificar
o campo energético pessoal; a pronta resposta às demandas assistenciais multidimensionais; o desassédio grupal promovido pela autossustentação energética; a paragenética pessoal auxiliando no
processo interassistencial; a qualificação da intuição; o campo energético; o emprego pontual da
manobra energética adequada ao trabalho específico; a autossustentabilidade energética; o autodomínio energossomático para auxiliar na sustentação bioenergética assistencial; a ectoplasmia;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o encapsulamento parassanitário; a exteriorização
de energias pelos palmochacras; o arco voltaico craniochacral; a catarse energética; a assimilação
simpática (assim) das energias; a importância da desassimilação simpática (desassim) das energias da pessoa assistida; as repercussões energéticas imediatas na energosfera, relacionadas ao ato
de pensar mal de alguém; a postura parapsíquica alerta à autossinalética energoparapsíquica;
a sensação de ballonement pré-anunciando o momento assistencial da tenepes enquanto exercício
paraterapêutico de assistencialidade; a melhoria da energosfera por intermédio da prática da tenepes; o sentimento de paragratidão ao amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) amparador extrafísico–coadjutor energético–assistente; o sinergismo energia consciencial–conexão holopensênica
interassistencial; o sinergismo parafisiológico energossoma-soma; o sinergismo energossomático estado vibracional–ectoplasmia; o sinergismo vontade–intenção–ECs pessoais.
Principiologia: o princípio da inesgotabilidade das ECs; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da disponibilidade para a interassistencialidade 24 horas; o princípio do respeito consciencial; o princípio da vivência do Universalismo; o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código de valores pessoais;
o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o autocompromisso com a interassistencialidade.
Teoriologia: a teoria do EV; a teoria da vida humana energossomática; a teoria conscienciológica do pensene; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da Era da Fartura
das energias conscienciais; a teoria do megafoco assistencial.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica da soltura energossomática;
a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica das 40 manobras fundamentais
com as ECs; as técnicas da convivialidade sadia; a técnica da associação de ideias; as técnicas
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de pacificação; a técnica do cosmograma; a técnica do autovivenciograma; a técnica do conscienciograma; a técnica interassistencial da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético.
Laboratoriologia: o labaratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o labaratório
conscienciológico da Ectoplasmologia; o labaratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos
autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos da automotivação assistencial
coadjutora; os efeitos terapêuticos do exercício do Paradireito; os efeitos harmonizadores da
Cosmoeticologia.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses para a autocatalisação energosférica; as neossinapses derivadas das interrelações conscienciais; as neossinapses evolutivas;
as neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo incessante autassistência-heterassistência; o ciclo de extrapolações
parapsíquicas; o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial por meio das ECs; o ciclo
autorreflexão–autoposicionamento–autoplanejamento interassistencial; o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição.
Enumerologia: o coadjutor energético cuidador; o coadjutor energético socorrista;
o coadjutor energético desassediador; o coadjutor energético catalisador; o coadjutor energético
aglutinador; o coadjutor energético paraperceptivo; o coadjutor energético cosmoético.
Binomiologia: o binômio consciência–energia consciencial; o binômio autolucidez–discernimento energético; o binômio disponibilidade-assertividade; o binômio constância-perseverança; o binômio taquipsiquismo–autoprontidão energossomática; o binômio evocação-atração;
o binômio domínio energético–impacto assistencial; o binômio autoconscientização proexológica–interassistência; o binômio megafoco assistencial–megavalor; o binômio neodesafios-neodeveres; o binômio evolução consciencial–interassistencialidade.
Interaciologia: a interação coadjutor jejuno–coadjutor autoconsciente; a interação recepção-retribuição; a interação senso de fraternidade–senso cosmoético; a interação evolutiva
da convivialidade; a interação inspiração-transpiração; a interação esforço pessoal–rendimento
evolutivo; a interação autopesquisa-autocognição; a interação intercompreensão-interassistencialidade; a interação doação–recepção de ECs.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo protagonismo energético–epicentrismo interassistencial; o crescendo reciclagem pensênica–reestruturação holopensênica.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio intenção-comedimento-Cosmoética; o trinômio posicionamento-assertividade-sincronicidade; o trinômio aporte-mérito-retribuição; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisar-desdramatizar-reeducar-reciclar; o polinômio atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o polinômio comedimento-Cosmoética-intenção-disponibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo pronto atendimento / omissão de socorro; o antagonismo entropia energética / harmonia energética; o antagonismo uso cosmoético da usina consciencial / uso inconsequente da usina consciencial; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina consciencial; o antagonismo assistência universal / assistência
seletiva.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de
quanto mais sutil, mais potente e dominante poder ser a energia; o paradoxo de o aprimoramen-
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to bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a assistenciocracia; a energocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a coerenciocracia; a exemplocracia; a parapsicocracia; a intermissiocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a comunicofilia;
a parapsicofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a ausência da energofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a superação da síndrome da mediocridade
incidindo na energossomaticidade pessoal.
Maniologia: a mania de subestimar a necessidade de desassim pós-assistência.
Mitologia: o mito da neutralidade energética; o mito da neutralidade da intenção.
Holotecologia: a energeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a analiticoteca; a parapsicoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Conviviologia;
a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Autoparapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodesassediologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Amparologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin energizadora; a conscin doadora; o ser interassistencial; a isca interconsciencial lúcida; a isca humana inconsciente; a conscin experimentadora; a conscin aglutinadora; o ser desperto.
Masculinologia: o coadjutor energético interassistencial; o acoplamentista; o coadjutor
da conscin acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicologo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a coadjutora energética interassistencial; a acoplamentista; a coadjutora
da conscin acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a intermissivista; a completista; a comunicologa; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coadjutor energético interassistencial inconsciente = aquele bem intencionado, contudo inexperiente e monovisiológico, atuando sem discernimento; coadjutor energético
interassistencial autoconsciente = aquele lúcido e experiente quanto à interassistencialidade multidimensional tarística e cosmoética.
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Culturologia: a paracultura da energossomaticidade cosmoética; a cultura da Interassistenciologia Multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o coadjutor energético interassistencial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Absorção de energias: Energossomatologia; Neutro.
03. Acalmia energética: Energossomatologia; Homeostático.
04. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Autopotencialização energética: Energossomatologia; Homeostático.
07. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
08. Binômio assim-desassim: Energossomatologia; Homeostático.
09. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
10. Energosfera interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
12. Mapeamento energético: Parapercepciologia; Neutro.
13. Recurso assistencial: Experimentologia; Homeostático.
14. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Técnica do autovivenciograma: Autopesquisologia; Homeostático.

O COADJUTOR ENERGÉTICO INTERASSISTENCIAL BUSCA
QUALIFICAR A DETERMINAÇÃO, A MOTIVAÇÃO E A INTENÇÃO COSMOÉTICAS ENQUANTO MINIPEÇA LÚCIDA,
AO LADO DA EQUIPE EXTRAFÍSICA DE AMPARADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a responsabilidade e complexidade do uso das ECs enquanto minipeça atuante do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial? Admite atuar, lado a lado, ombro a ombro, com os amparadores extrafísicos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 149 e 619.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 587 e 588.

F. H.
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COATIVAÇÃO ATRIBUTIVA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coativação atributiva é o ato ou efeito da ativação simultânea de 2 ou
mais atributos conscienciais, com resultados sinérgicos e propulsores nas realizações parafenomênicas mais evoluídas, por meio da vontade decidida da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo co vem do idioma Latim, cum, “com”. A palavra ativação procede também do idioma Latim, activus, “ativo; que age; que tem significação”, e esta de agere, “fazer; agir; fazer andar à sua frente; conduzir; adiantar-se”. Surgiu em 1881. O termo atributivo
é adaptação do idioma Francês, attributif, “atributivo”, derivado do idioma Latim, attribuere ou
adtribuere, “assinar; dar; atribuir”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Coativação de atributos. 02. Coatividade atribuitiva; coatividade
atributiva. 03. Ativação conjunta de atributos; coativação de talentos. 04. Ativação simultânea
de capacidades. 05. Conjugação de qualidade. 06. Desenvolvimento de habilidades aglutinadas.
07. Emprego concomitante de habilidades. 08. Aplicação combinada de aptidões. 09. Impulsão
de atributos coadunados. 10. Uso combinado de atributos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo ativação:
ativa; ativada; ativado; ativador; ativante; ativar; atividade; ativismo; ativista; ativo; coativação; coativar; coatividade; coativo; desativação; desativada; desativado; desativador; desativar;
inativar; inatividade; paracoativação; reativa; reativação; reativada; reativado; reativar; reatividade; reativo; superativar.
Neologia. As 3 expressões compostas coativação atributiva, coativação atributiva elementar e coativação atributiva evoluída são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Ativação atributo a atributo. 2. Desativação atribuitiva; desativação
atributiva. 3. Reativação atribuitiva; reativação atributiva.
Estrangeirismologia: a coniunctio; a intrarticulação dos skills; o aparato sensorium;
o modus operandi parafisiológico; a otimização do know-how evolutivo; o Atributarium; os paramicrochips; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao emprego conjunto dos atributos conscienciais, em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das parapercepções; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a amplitude autopensênica; os megapensenes; a megapensenidade; a pangrafopensenidade.
Fatologia: a coativação atributiva; os sistemas de coativação; a coativação lenta dos atributos; a coativação rápida dos atributos; as percepções mentais; a cadeia dos atributos; o desenvolvimento conjunto dos atributos físicos e mentais; a concentração mental; a atenção; a associação de ideias; a memória; o juízo crítico; os sentidos físicos; o máximo dos potenciais dos atributos interativos; a coativação da musculatura do corpo humano; a importância da coativação muscular para o momento humano; a coativação neural alfa-gama; a coativação das reações imunológicas; a convergência das habilidades e competências pessoais; a coativação dos atributos da
conscin; a conação; a coativação recíproca dos atributos na dupla evolutiva; a quantificação
e qualificação dos atributos; o envolvimento físico e mental simultâneo; o aprendizado cooperativo favorecendo o desenvolvimento efetivo simultâneo das habilidades individuais; a genialidade;
o simultaneísmo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paracoativação
atributiva; as parapercepções; os 20 megaatributos propulsores da evolução; o macrossoma; a megatares; a tenepes; a ofiex; a pangrafia como fruto gerado da paracoativação atributiva; o alto nível de coativação atributiva na condição do holorgasmo mútuo simultâneo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a sinergia atributiva; o processo sincrônico simultâneo aprendizagem-desenvolvimento; o sinergismo holossomático na coativação dos atributos conscienciais.
Principiologia: o princípio da conjunção cognitiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do mais apto.
Tecnologia: a técnica da associação de ideias; a técnica da compensação intraconsciencial.
Voluntariologia: a vivência grupal nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Despertarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo parapsíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva.
Enumerologia: os padrões das coativações; as coativações miográficas; as coativações
neuronais; as coativações conceptuais; as coativações morfológicas; as coativações multicolores;
as coativações paraperceptivas.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio (duplismo) conscin-consciex; o binômio psiquismo-parapsiquismo; o binômio conteúdo-forma; o binômio estímulo-reação; o binômio quantidade-qualidade; o binômio
projetabilidade lúcida–parapsiquismo.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação atributos intraconscienciais–
–atributos extraconscienciais; a interação percepções-parapercepções.
Crescendologia: o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo turn on–turn in.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo ativação / desativação; o antagonismo sincronia
/ assincronia.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;
a intelectofilia; a cosmopensenofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a correlacionoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a potencioteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Atributologia; a Autopesquisologia;
a Evoluciologia; a Paracerebrologia; a Pensenologia; a Lucidologia; a Paracomunicologia; a Parafenomenologia; a Autexperimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pangrafista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pangrafista.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens comparticipans.
V. Argumentologia
Exemplologia: coativação atributiva elementar = o exercício da psicografia; coativação
atributiva evoluída = o exercício da pangrafia.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coativação atributiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Atributologia: Holossomatologia; Neutro.
04. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
05. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
06. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
09. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
10. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

OS FENÔMENOS PARAPSÍQUICOS DESENVOLVEM-SE
PELA CONJUGAÇÃO DE VARIADOS ATRIBUTOS CONSCIENCIAIS, ATIVADOS DE MODO SIMULTÂNEO NO ÂMBITO DA INTRAFISICALIDADE E EXTRAFISICALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o número máximo de atributos
conscienciais ativados, simultaneamente, no decorrer das próprias experiências parapsíquicas?
Qual proveito você hauriu de tal experiência?
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COAUTORIA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coautoria interassistencial é a união de esforços, ideias, energias e saberes na qual 2 ou mais pesquisadores, em prol da produção de gescon, interagem, simultaneamente, na posição interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo co deriva do idioma Latim, significa “união; companhia; simultaneidade”. A expressão autoria vem do idioma Latim autor “criador, produtor, gerador”. O prefixo
inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistencial vem igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Produção mentalsomática conjunta. 2. Autoria solidária. 3. Interassistência coautoral.
Neologia. As 3 expressões compostas coautoria interassistencial, minicoautoria interassistencial e megacoautoria interassistencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Obra individual. 2. Desassistência gesconológica. 3. Autoria única.
Estrangeirismologia: a mutual assistance; a open mind assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistência autoral.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Gescon é interassistência.
Proverbiologia. Eis 1 provérbio relacionado ao tema: – A união faz a força.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência conscienciográfica; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a coautoria interassistencial; a união de esforços; o ato de arregaçar as mangas em conjunto; a disponibilidade interassistencial; a intercooperação; a aprendizagem mútua; as
concessões; a amizade evolutiva; a diversidade consciencial; o elemento aglutinador; o ato de se
colocar no lugar do outro; o companheirismo pesquisístico; a corresponsabilidade pela gescon; as
sincronicidades pesquisísticas; o exercício da preceptoria; a assimetria conectora; a alternância
líder-liderado; as aproximações simples; as aproximações interconscienciais; o entrosamento dos
atributos mentaissomáticos; a interatuação de cons; a associação de ideias; a associação dos neuroléxicos; a conexão de trafores; a confluência entre trafores, trafares e trafais dos autores; a proatividade conjunta; a partilha do saber; a subsunção grafológica; o intercâmbio de livros; a comunicabilidade sadia; a integração à interassistência grupal; o trabalho em equipe; o apoio dos revisores; a generosidade assistencial; a atuação dos verbetógrafos sendo coautores da Enciclopédia
da Conscienciologia; o desassédio grupal realizado no Círculo Mentalsomático; a condição de
minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a paraconexão; a inspiração de amparadores extrafísicos; os parafatos assistenciais; as doações energéticas heterodesassediantes; a reintegração pós-assédio interconsciencial; a intensificação do amparo na produção gesconológica; as sincronicidades do fluxo evolutivo do Cosmos; o holopensene planetário da
Era da Reurbex.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergismo das ideias.
Principiologia: o princípio da inevitabilidade da interassistencialidade na evolução
consciencial; o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética
(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade.
Tecnologia: as técnicas de convivialidade sadia; a técnica do esclarecimento evolutivo;
a técnica do espelho; o emprego técnico do arco voltaico craniochacral.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos promovendo o upgrade dos coautores; o laboratório conscienciológico Holociclo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito halo da interconfiança; o efeito da união de forças na autoria de
gescons; o efeito de erros em equipe; o efeito de acertos em equipe; o efeito halo da motivação
grupal; o efeito imaturo da desintegração da produtividade interassistencial ao lidar com o trafar do outro; o efeito de ampliação da paraconexão nos processos ideativos; o efeito da expansão
da interassistência; o efeito integração no holopensene da interassistência; o efeito das contribuições dos revisores; a tares alcançando o leitor e produzindo os efeitos interassistenciais imensuráveis.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela disponibilidade assistencial; as neossinapses afloradas a partir da união de atributos conscienciais.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: a compilação de dados; a checagem de dados; o levantamento histórico;
a itinerância pesquisística; a contextualização dos fatos e parafatos; a ideação-inspiração a 2; a escrita a 4 mãos. As anotações extrapautas; os enxertos e exclusões; as primeiras correções; os ajustes finais; o lançamento da obra; o regozijo íntimo dos autores; o acréscimo conjunto na FEP.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio acolhimento afetivo–
–aporte intelectual; o binômio aglutinação-expansão; o binômio Cognópolis-Socin; o binômio
equipin-equipex; o binômio ônus-bônus; o binômio autofortalecimento-heterofortalecimento.
Interaciologia: a interação fazer-acontecer; a interação produtiva; a interação gescon–
–autorrevezamento consciencial.
Crescendologia: o crescendo interassistência-imperturbabilidade; o crescendo das interações evolutivas; o crescendo automotivação–força da equipe; o crescendo desassédio-desperticidade; o crescendo convívio intrafísico–paraconvívio; o crescendo inteligência multifocal–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio paciência-flexibilidade-persistência; o trinômio sensibilidade-empatia-fraternidade.
Polinomiologia: o polinômio autor-leitor-revisor-editor.
Antagonismologia: o antagonismo equipe / egão; o antagonismo vontade de ajudar
/ desejo de lograr; o antagonismo solidariedade / irritabilidade; o antagonismo discordância
/ oposição.
Politicologia: a política da intercooperação; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a conviviofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia.
Mitologia: o mito da independência na produção gesconológica.
Holotecologia: a assistencioteca; a grafoteca; a convivioteca; a criativoteca; a comunicoteca; a voluntarioteca; a teaticoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conscienciografologia; a Conviviologia;
a Gesconologia; a Biografologia; a Paradiplomaciologia; a Mentalsomatologia; a Taristicologia;
a Voliciologia; a Evoluciologia; a Despertologia; a Interaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciex amparadora; a conscin
autora; a pessoa solidária; a conscin parceira; a conscin benfazeja; a conscin proativa; a equipe da
escrita; a conscin large; a conscin responsável; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça assistencial multidimensional.
Masculinologia: o coautor; o pesquisador; o escritor; o solidário; o generoso; o benfeitor; o amparador; o assistenciólogo; o professor orientador; o preceptor; o corresponsável; o correalizador; o revisor; o editor; o voluntário; o conscienciólogo.
Femininologia: a coautora; a pesquisadora; a escritora; a solidária; a generosa; a benfeitora; a amparadora; a assistencióloga; a professora orientadora; a preceptora; a corresponsável;
a correalizadora; a revisora; a editora; a voluntária; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens
donator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicoautoria interassistencial = a autoria conjunta de obra da Ciência
Convencional; megacoautoria interassistencial = a autoria conjunta de obra conscienciológica.
Culturologia: a cultura evolutiva das interrelações cosmoéticas produtivas.
Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
9 facilitadores expressos na vivência da coautoria interassistencial:
1. Acolhimento. O cuidado da atenção acolhedora inserido na interassistência tarística
ao se produzir conjuntamente.
2. Aglutinação. A identificação de agentes aglutinadores, conscins, consciexes, ambientes e situações, alavancas iniciais do trabalho conectadas à lei das sincronicidades.
3. Amparabilidade. A evocação dos trafores dos coautores objetivando facilitar a atuação de amparadores e a interação sadia das singularidades conscienciais.
4. Autocrítica. O exercício da autocrítica voltado à identificação de pontos de autassédios no trabalho integrado.
5. Cosmovisão. A parapercepção atacadista da prioridade evolutiva conjunta.
6. Empatia. A constância de se colocar no lugar do outro; a intercompreensão sem
queixumes ou reclamações.
7. Flexibilidade. A compreensão e as concessões advindas da combinação de estilos de
escrita diferentes.
8. Liderança. A alternância da liderança conforme a necessidade e o momento da produção gesconológica.
9. Neofilia. O abertismo em aceitar novos resultados provenientes de heteroideias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a coautoria interassistencial, indicados para expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bidoação pessoal: Autoproexologia; Homeostático.
02. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
03. Caloria intelectual: Gesconologia; Homeostático.
04. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
05. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
06. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
07. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
09. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Horizontalidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Leitor-revisor: Leiturologia; Neutro.
13. Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
14. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.

A COAUTORIA INTERASSISTENCIAL ENRIQUECE A PRODUÇÃO DE GESCONS AO POSSIBILITAR A TARES GRAFOLÓGICA CONJUNTA INTEGRANDO PESQUISADORES RUMO A NOVOS HORIZONTES DE AMIZADES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou os efeitos evolutivos interassistenciais da produtividade mentalsomática em conjunto? Já atuou em parceria na autoria de gescon?
Bibliografia Específica:
1. Buttura, Evaldo; & Niemeyer, Aline; Moisés Bertoni: Uma Vida para a Ciência; 202 p.; 60 caps.;
Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2012.
2. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; 308 p.; 27 caps.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011.
3. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 17 fotos; 5 microbiografia; 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.
4. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; 188 p.; 6 caps.; 2ª Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010.
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COBAIA HISTORIOGRÁFICA
(PARA-HISTORIOGRAFIA)
I. Conformática
Definologia. A cobaia historiográfica é a consciência exumada, estudada, examinada,
analisada, dissecada, pormenorizada, exposta e utilizada, enquanto exemplo, na condição de representante e reflexo de determinado contexto histórico passado e grupal, servindo para fixar
conceitos, conhecimentos e levantar hipóteses no estudo da Seriexologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cobaia procede do idioma Latim Científico, cobaya, “cobaia”.
Apareceu no Século XIX. O vocábulo historiografia vem do idioma Grego, historiographía, “trabalho de historiador”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Cobaia histórica. 2. Perfil historiográfico. 3. Personalidade histórica
exemplarista.
Neologia. As duas expressões compostas autocobaia historiográfica e heterocobaia historiográfica são neologismos técnicos da Para-Historiografia.
Antonimologia: 1. Cobaia subumana. 2. Subumano pesquisado. 3. Animal laboratorial. 4. Objeto histórico inerte. 5. Personalidade desconhecida.
Estrangeirismologia: o conejillo de indias historiográfico posto ao serviço da pesquisa;
o striptease consciencial da cobaia histórica; o checkup consciencial; o megacurriculum vitae
holobiográfico; a storiografia permitindo conoscere il passato; o rapport do pesquisador com
a cobaia historiográfica; o link mentalsomático com a cobaia historiográfica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao exemplarismo seriexológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Para-Historiografia; o holopensene pessoal da
Experimentologia; o holopensene pessoal da Pesquisologia; o holopensene pessoal da Biografologia; o holopensene pessoal do autodidatismo; o holopensene da erudição; o holopense do desenvolvimento intelectual; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; a retilinearidade autopensênica; o holopense pessoal das retrocognições; o holopense pessoal da serialidade multiexistencial; a extrapolação pensênica.
Fatologia: o interesse na personalidade histórica; a real intencionalidade do pesquisador
ao estudar determinada personalidade; a afinidade com a consciência a ser pesquisada; a pesquisa
sem paixão; a musa histórica; a vida histórica; o aprofundamento do contexto histórico; o estudo
das companhias evolutivas; a pesquisa da árvore genealógica; o conhecimento heráldico; a cliometria aplicada; a narração pessoal; a biblioteca especializada; o experimento historiográfico; as
viagens internacionais úteis; a História Oral; a História Intelectual; a exumação cosmoética das
biografias apagadas pela História; a personalidade pormenorizada; a personalidade na vitrine;
as primeiras obras biográficas registradas na História produzidas por Plutarco (46–119) e de Suetônio (69–141) na Antiguidade; o lugar do ser humano na História; a exumação historiográfica da
personalidade secular nos tempos atuais; o aprofundamento no estudo dos períodos históricos;
a pertinência do estudo dos clássicos; o historiógrafo trazendo neocontextos; a História Social
e Política inserida na pesquisa biográfica; a Micro-História propulsora de análises e pesquisas de
experiências individuais ou pequenos grupos sociais, a partir de vestígios e sinais deixados; a cobaia historiográfica incentivando reciclagens alheias; a recuperação de cons através das pesquisas
das cobaias historiográficas afins.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a exteriorização de
energias no ambiente de estudo; as inspirações oportunas dos amparadores captadas pelos pesquisadores motivados e focados; os resgates extrafísicos realizados com o levantamento dos grupos
liderados pela cobaia historiográfica estudada; a recuperação de cons do próprio pesquisador durante a exumação historiográfica da personalidade alvo; a possível relação seriexológica com
a cobaia historiográfica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Historiografia–Holobiografia; o sinergismo historiógrafo–parapreceptor; o sinergismo intelectualidade–erudição paragenética.
Principiologia: o princípio da utilidade da pesquisa; o princípio dos fatos orientarem
a pesquisa; o princípio do respeito aos fatos sem distorcê-los; o princípio da heterocrítica cosmoética; o princípio da reparação historiográfica; o princípio da seriexialidade; o princípio do
autodidatismo continuado.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às pesquisas historiográficas.
Teoriologia: as teorias das pesquisas historiográficas; as teorias da Metodologia Científica aplicadas à Historiologia; a teoria da interassistência multidimensional; a teoria da realidade interdimensional.
Tecnologia: a técnica da Cosmoética; a técnica da saturação mental aplicada à personalidade historiográfica facilitando rapports informacionais; a técnica do detalhismo levada
ao maior grau de eficiência; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários biográficos; a técnica de estudar possíveis traços afins com a cobaia historiográfica identificando prováveis vidas conjuntas pretéritas; a técnica de tratamento e organização de manuscritos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da
Paragenética; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Historiografia; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito halo homeostático das pesquisas historiográficas; os efeitos no
temperamento do pesquisador do estudo da cobaia historiográfica; os efeitos grupais da pesquisa biográfica; os efeitos multidimensionais durante as evocações da pesquisa; o efeito sobre
o pesquisador da queda do mito histórico; os efeitos seriexológicos na vida do historiador; os
efeitos na tenepes do pesquisador.
Neossinapsologia: a aquisição das neossinapses cognitivas através da pesquisa historiográfica; as neossinapses adquiridas e recuperadas pelos estudos auto e heterobiográficos; as
neossinapses cognitivas através do estudo seriexológico da cobaia historiográfica; as neossinapses parapsíquicas através do desenvolvimento intelectual; as neossinapses derivadas das retrocognições.
Ciclologia: o ciclo de reconstrução da Passadologia através das cobaias historiográficas; o ciclo continuado de produção intelectual; o ciclo natural das metodologias historiográficas.
Enumerologia: as personalidades históricas; os contextos históricos; as companhias de
retrovidas; os estudos historiográficos; as hipóteses passadológicas; as comprovações retrocognitivas; os resgates extrafísicos.
Binomiologia: o binômio cobaia historiográfica–historiógrafo; o binômio historiador-amparador; o binômio biografado-leitor; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação Historiografia–pesquisas retrocognitivas.
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Crescendologia: o crescendo dados-fatos-parafatos; o crescendo pesquisa historiográfica–paracaptação retrognitiva–resgate extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio cobaia historiográfica–exemplarismo homeostático–reciclagem grupal.
Polinomiologia: o polinômio historiográfico cobaia-historiador-megafoco-método-pesquisa; o polinômio pesquisístico manuscritos-cartas-prefácios-biografias-livros.
Antagonismologia: o antagonismo cobaia historiográfica homeostática / cobaia historiográfica nosográfica.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da afinidade grupocármica; a lei de atração dos
afins.
Filiologia: a historiografofilia; a biografofilia; a historiofilia; a pesquisofilia; a bibliofilia; a cognofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a passadofobia; a neofobia; a historiografofobia; a historiofobia; a experimentofobia; a bibliofobia; a intelectofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade no estudo das personalidades.
Maniologia: a evitação da nostomania na pesquisa da cobaia historiográfica.
Holotecologia: a historiografoteca; a biografoteca; a historioteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Para-Historiografia; a Historiologia; a Para-Historiologia; a Passadologia; a Biografologia; a Intelectologia; a Megafocologia; a Confrontologia; a Pesquisologia;
a Experimentologia; a Retrocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a cobaia historiográfica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisencial; a conscin enciclopedista; a conscin intelectualizada.
Masculinologia: o historiógrafo; o historiador; o exumador; o biografólogo; o pesquisador; o autodidata; o intelectual; o erudito; o exemplarista; o agitador histórico; o líder; o voluntário; o intermissivista; o conviviólogo; o comunicólogo; o proexista; o proexólogo; o verbetólogo;
o verbetógrafo; o pesquisador autocobaia; o informador evolutivo; o agente autorretrocognitor;
o tenepessista; o seriexólogo.
Femininologia: a historiógrafa; a historiadora; a exumadora; a biografóloga; a pesquisadora; a autodidata; a intelectual; a erudita; a exemplarista; a agitadora histórica; a líder; a voluntária; a intermissivista; a convivióloga; a comunicóloga; a proexista; a proexóloga; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a pesquisadora autocobaia; a informadora evolutiva; a agente autorretrocognitora;
a tenepessista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens historiographicus; o Homo sapiens historiator; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens parascientificus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocobaia historiográfica = a personalidade histórica dissecada com
repercussões seriexológicas e / ou retrocognitivas apenas para o próprio pesquisador; heterocobaia historiográfica = a personalidade histórica dissecada com repercussões seriexológicas e / ou
retrocognitivas para todo o grupo evolutivo.
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Culturologia: a cultura historiográfica; a cultura biográfica; a cultura erudita; a cultura do saber; a cultura dos clássicos; a cultura das personalidades registradas nas enciclopédias;
a cultura da Proexologia; a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Mentalsomatologia.
Personologia. Personalidades raras viveram, em séculos passados, desapercebidas e não
reconhecidas pelos contemporâneos, convertidas hoje pelos pesquisadores motivados em verdadeiras eminências historiográficas.
Caracterologia. Sob a ótica da Para-Historiografia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 aspectos determinantes no estudo da cobaia historiográfica:
01. Companhias: indagar aspectos biográficos das companhias da cobaia estudada, direcionando o historiador a fontes até o momento não exploradas.
02. Contatos: estabelecer contatos com pessoas especializadas na área escolhida.
03. Contexto: estudar e realizar imersão, saturação mental e aprofundamento no contexto histórico da cobaia historiográfica pesquisada.
04. Cosmoética: checar a finalidade e intencionalidade relacionadas à pesquisa.
05. Exaustividade: manter a lucidez evitando tirar conclusões precipitadas psicossomáticas e / ou simplórias.
06. Fonte: verificar se existem bibliografias ou materiais de pesquisa sobre a personalidade em foco e, em caso contrário, estar disposto e motivado a fazer exumação historiográfica.
07. Metodologia: escolher dentre os métodos pesquisísticos o melhor, adaptado às necessidades da pesquisa.
08. Neopesquisas: checar as descobertas e reflexões seriexológicas advindas durante
e após a pesquisa sobre a cobaia historiográfica.
09. Parapsiquismo: levar em consideração as sinaléticas energéticas e parapsíquicas
pessoais.
10. Viagens: verificar a necessidade e / ou planejamento de viagens internacionais para
estudar a cobaia historiográfica.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, o estudo da cobaia historiográfica pode
motivar o intermissivista a pesquisar e vivenciar neoconceitos, a exemplo dos 9 listados a seguir,
em ordem alfabética:
1. Autorrevezamento. O aprofundamento nos contextos históricos e biográficos descortina neoperspectivas das vidas intrafísicas consecutivas, auxiliando o planejamento lúcido do autorrevezamento.
2. Conscienciometria. A pesquisa e análise minuciosa de cobaias historiográficas leva
o pesquisador, inevitavelmente, à Conscienciometria.
3. Paragenética. O estudo da cobaia historiográfica pode auxiliar a identificar o próprio
pedigree multimilenar (Paragenética).
4. Personalidade consecutiva. A possibilidade ímpar de o intermissivista estudar a cobaia historiográfica através da personalidade consecutiva.
5. Proéxis. O estudo de determinadas personalidades enquanto cláusulas proéxicas do
próprio historiógrafo, devido às afinidades do passado.
6. Resgastes extrafísicos. A realização de resgates extrafísicos ligados a determinados
grupos liderados por cobaias historiográficas estudadas.
7. Retrossenha. O indício intelectivo remoto ou retrossenha pessoal esquecida pode ser
recuperada durante a pesquisa acurada da cobaia historiográfica.
8. Retrovidas. A pesquisa historiográfica constante, cosmoética, sem expectativas irreais, pode levar o pesquisador a localizar-se no contexto passadológico.
9. Tenepes. A possibilidade de ocorrer potencialização assistencial na tenepes durante
a pesquisa historiográfica de personalidade, grupo, país e / ou contexto histórico determinado.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a cobaia historiográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
02. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Biografologia: Proexologia; Neutro.
04. Conscin-cobaia: Experimentologia; Neutro.
05. Crescendo paraperfilológico: Seriexologia; Homeostático.
06. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
07. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Experimento historiográfico: Pesquisiologia; Neutro.
09. Exumação historiográfica: Pesquisologia; Neutro.
10. História Oral: Historiografologia; Neutro.
11. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
12. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
13. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
14. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
15. Seriéxis alheia: Seriexologia; Neutro.

NO UNIVERSO PESQUISÍSTICO, O ESTUDO TEÁTICO
DA COBAIA HISTORIOGRÁFICA CONSTITUI FERRAMENTA
ÚTIL PARA O INTERMISSIVISTA LÚCIDO INTERESSADO
NA AMPLIAÇÃO DA AUTOCOGNIÇÃO SERIEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ampliou conceitos sobre a Seriexologia e a Retrocogniciologia, a partir das pesquisas de cobaias historiográficas? Qual o impacto dessas decorrências na autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Barros, José D´Assunção; O Campo da Historia: Especialidades e Abordagens; 222 p.; 10 caps.; 140
refs.; ono.; 22 x 16 cm; br.; 5ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2008, página 186 a 192.
2. Bueno, Mar Rey; & López, Pérez Miguel; coord.; El Inquiridor de Maravillas: Prodigios, Curiosidades
y Secretos de la Naturaleza en la España de Vincencio Juan de Lastanosa; 494 p.; 6 caps.; 27 ilus.; 1.116 refs.; 20 x 20
cm; br.; Instituto de Estudios Altoaragoneses; Huesca; España; 2011; página 9 a 213.
3. Cadiou, François; et al.; Como se faz a História: Historiográfia, Método e Pesquisa (Comment se fait
l´Histoire – Pratiques et Enjeux); trad. Giselle Unti; 254 p.; 12 caps.; 1 microbiografia; 274 refs.; 21,5 x 14 cm; br.;
Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; página 187 a 226.

L. S.
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COBRANÇA CONSTRANGEDORA
(CONSTRANGIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cobrança constrangedora é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, expor o suposto devedor ou inadimplente à condição vexaminosa, humilhante ou de ridículo
visando obter o ressarcimento de créditos ou o cumprimento de obrigações, assumidas ou presumidas, podendo gerar interprisão grupocármica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cobrança vem de recobrar, e este deriva do idioma Latim, recuperare, “recuperar; reaver”. Surgiu no Século XIV. O termo constrangedor procede também do
idioma Latim, constringere, “apertar; forçar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Cobrança humilhante. 2. Ultimato constrangedor. 3. Intimação embaraçosa.
Arcaismologia: o coletor de impostos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo cobrança:
autocobrança; cobrabilidade; cobrada; cobrado; cobrador; cobradora; cobradoria; cobrancista; cobrar; cobrável; heterocobrança; hipercobrança; incobrável; paracobrança.
Eufemisticologia. A expressão agente de recuperação de crédito enquanto eufemismo de
cobrador.
Neologia. As duas expressões compostas cobrança constrangedora menor e cobrança
constrangedora maior são neologismos técnicos da Constrangimentologia.
Antonimologia: 1. Pedido cosmoético. 2. Pagamento constrangedor. 3. Ressarcimento
adequado. 4. Cobrança oportuna.
Estrangeirismologia: a cobrança enviada por E-mail ou WhatsApp; o bank collection.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao constrangimento anticosmoético.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Há cobranças injustas.
Coloquiologia: – Devo não nego, pago quando puder.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – A única pessoa que se apega a ti
na adversidade mais do que teu amigo é teu credor (Laurence J. Peter, 1919–1990). Inspiração
visite-me, frustação evite-me, paz me acompanhe e cobrança não irrite-me (Marcos Vinicius Silva (1972–).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Crédito. Se você é cobrado grupocarmicamente, o melhor é pagar o que reclamam,
mesmo que, para você, a dívida já tenha sido quitada há tempos”.
2. “Desassediologia. Se você quer eliminar cirurgicamente o heterassédio, elimine a razão dele existir: se a consciência está cobrando mil, pague 1 milhão e ela deixará de ser credora
para ser sua devedora”.
3. “Interprisão. Para se sair da relação interprisional é preciso liquidar as faturas dos
débitos grupocármicos. Quando a pessoa segura a fatura ainda não consegue ser doadora porque
faz cobrança, esquecendo a indulgência, a abnegação e o autossacrifício quando cosmoético”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do constrangimento; a cobrança pensênica; os reciclopensenes, a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a cobrança constrangedora; a cobrança financeira; a cobrança moral; a cobrança emocional; a cobrança de atitude; as cobranças de promessas, acordos e pactos descumpri-
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dos; a cobrança não explícita; a cobrança extemporânea; as afirmações e cobranças precipitadas;
as cobranças grupocármicas; o dedo em riste; o ato de atribuir culpa a outrem; a lembrança do
cumprimento do dever; a depreciação com acusação; as cobranças mútuas; a repreensão solene;
o amor credor; a cobrança da obrigação descurada; a ação de indenização devido à cobrança de
débitos por meio de intimidação ou exposição ao ridículo; as ameaças de negativação do crédito;
a confissão da dívida; a contestação do débito; o dano moral; os mecanismos de cobrança; a cobrança profissional; a cobrança bancária; as carteiras de cobranças dos bancos; as tarifas; a fatura
eletrônica; o nome da empresa emissora da fatura comercial; as ordens de pagamento; a cobrança
por telemarketing; o sistema de cobranças para acelerar as receitas; a cobrança da agência de empregos de cargo inexistente; o superfaturamento das obras públicas realizado pelos políticos, obrigando o contribuinte a pagar mais impostos; a cobrança de propinas; as cobranças por meio de assassinatos; o descumprimento de obrigações, seja por impossibilidade fática ou displicência; a cobrança parental de juros de mora, ensinando à criança o valor da poupança e o prejuízo das dívidas; o descarte das cobranças sociais multimilenares; a eliminação dos bagulhos energéticos;
o abertismo consciencial; o ato de saldar as contas; o ato de atender às cobranças alheias pertinentes; o diálogo assistencial com o devedor; a abdicação da cobrança; o ato de conviver sem cobrar;
o ato de abrir mão das cobranças pessoais; a iniciativa de realizar tarefas sem ser cobrado; a contribuição sem cobranças; a assistência invisível, sem cobrança de retorno; o exemplo em lugar da
cobrança.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o fato de o bom
pagador não dar brecha para o assédio; a cobrança das vítimas de outras vidas; a paracobrança
dos assediadores seculares; as cobranças multidimensionais interprisioneiras; a projeção vexaminosa; a antecipação assistencial às cobranças paraolhos a paraolhos; as energias conscienciais
(ECs); a autoconscientização multidimensional (AM); a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); as cobranças pós-dessoma mediante o saldo da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de ninguém ser obrigado a prometer nada; o princípio da preferência por pagar ao invés de cobrar; o princípio cosmoético da
inexistência de impunidade.
Codigologia: o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); o código pessoal
de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos
os envolvidos sempre.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a amortização das dívidas da teoria
das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da antecipação de pagamentos evitando a cobrança das dívidas.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado conscienciológico sem remuneração financeira.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da paz.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC); o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos constrangedores das cobranças indevidas; o efeito na dissolução
da equipe devido à hipercobrança do líder; o efeito grupocármico da interassistência aos cobra-
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dores do passado; o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o efeito da cobrança antifraterna gerando interprisão grupocármica.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da eliminação das cobranças inadequadas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo crediário–cobrança da prestação;
o ciclo dívida anterior–cobrança atual; o ciclo cobrança a mais pelo credor–recuperação da diferença pelo devedor.
Enumerologia: a cobrança açodada; a cobrança errada; a cobrança covarde; a cobrança exagerada; a cobrança indevida; a cobrança injustificada; a cobrança anticosmoética.
Binomiologia: o binômio vítima-cobrador; o binômio desejos não atendidos–cobranças; o binômio cobrança duvidosa–recebimento incerto; o binômio recebimento-retribuição;
o binômio admiração-discordância; o binômio aviso de cobrança por email–recebimento do débito; o binômio exigência de ressarcimento–perdão da dívida.
Interaciologia: a interação cobrança por telefone–revolta do cliente; a interação cobrança alheia–reação pessoal.
Crescendologia: o crescendo anticosmoético informações privilegiadas–influências indevidas; o crescendo vínculo de cobrança–vínculo de agradecimento.
Trinomiologia: o trinômio avareza-cobiça-ganância; o trinômio patológico débito–cobrança constrangedora–aprisionamento; o trinômio comunicação agressiva–cobrança covarde–
–pragmatismo assediador.
Polinomiologia: o polinômio compra-dívida-cobrança-autassédio; o polinômio expectativa-cobrança-ressentimento-superação.
Antagonismologia: o antagonismo fraternidade doadora / afetividade cobradora; o antagonismo concessão inteligente / cobrança tola interconsciencial; o antagonismo autorresponsabilização / heterocobrança; o antagonismo cobrança por justiça / ato de abrir mão.
Paradoxologia: o paradoxo de o ato de rogar gratidão de retrofavores ser ingratidão
crassa; o paradoxo da justiça renunciativa, no qual o justo é a vítima lúcida não cobrar nada do
algoz.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito atuando nas dívidas
cobradas irregularmente; a lei de ação e reação influindo nos possíveis danos morais e materiais.
Filiologia: a ausência da cosmoeticofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: o medo de cobrar os inadimplentes; o medo de ser pego de surpresa pelo cobrador.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de embolsar dinheiro alheio nas cobranças ilegais; a mania de deixar prá lá as contas a receber assumindo prejuízo, podendo fazer falta para a subsistência.
Mitologia: o mito de a cobrança de despesas fictícias ficar impercebível; o mito de toda
cobrança pressupor dívida; o mito de o pagamento de dízimo garantir o paraíso.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a administroteca; a convivioteca; a evolucioteca; a juridicoteca; a paradireitoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Constrangimentologia; a Anticosmoeticologia; a Antiprofissionalismologia; a Direitologia; a Negociologia; a Notificaciologia; a Paradireitologia; a Pedagiologia; a Suicidiologia; a Subornologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin reclamante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cobrador constrangedor; o cobrador afetivo; o agiota; o arrecadador;
o usurpador; o gestor de cobranças; o caloteiro; o endividado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
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o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cobradora constrangedora; a cobradora afetiva; a agiota; a arrecadadora; a usurpadora; a gestora de cobranças; a caloteira; a endividada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens antiassistentialis; o Homo sapiens anticonscientiologus;
o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens antievolutivus; o Homo sapiens convivens;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cobrança constrangedora menor = aquela causadora de ridículo passageiro, sem gerar consequências danosas aos envolvidos; cobrança constrangedora maior = aquela
causadora de vexame considerado crime pelo CDC, possivelmente gerando interprisão grupocármica.
Culturologia: a cultura da indenização.
Terapeuticologia. De acordo com a Recexologia, a eliminação da cobrança constrangedora pode ser conseguida através de posturas doadoras, ao invés de reivindicadoras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cobrança constrangedora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autossuperação do hiperconsumismo: Autorreeducaciologia; Homeostático.
04. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
07. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Dano moral: Paradireitologia; Nosográfico.
09. Esbregue pró-evolutivo: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Pedágio parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Princípio da equanimidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Prometedor: Cosmoeticologia; Neutro.
15. Rigorosidade: Holomaturologia; Neutro.
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A RIGOR, TODA COBRANÇA É CONSTRANGEDORA, NÃO
NECESSARIAMENTE ANTICOSMOÉTICA, A DIFERENÇA ESTÁ NA INTENCIONALIDADE E RESPEITO DO CREDOR PARA COM O DEVEDOR, AO RECLAMAR O PAGAMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitor, já recebeu ou fez alguma cobrança constrangedora? Qual foi o resultado decorrente?
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 Faley; 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
Hornbeck. Companhia: Liberty Films; & RKO Radio Pictures Inc. Distribuidora: Versátil Digital Filmes. Sinopse: Em
Bedford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar saltando de
determinada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da região. Mas
tantas pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar asas, ser
mandado à Terra para tentar fazê-lo mudar de ideia, demonstrando a importância do protagonista através de flashbacks.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres.Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2009; páginas 81, 179, 207 e 252.
2. Oliveira, Roseli; Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa; pref. Cristiane Ferraro; revisores Amy
Bello; et al.; 520 p.; 3 partes; 155 abrevs; & siglas; 1 CD-ROM; 22 E-mails; 9 enus.; 89 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 21 websites; 420 refs.; geo.; ono.; 24 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2015; página 61.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 264.
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 518 e 549.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 97, 353, 491,
780 e 913.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 127 e 627.
7. Wetzel, Patricia; Autoconsciencioterapia aplicada à autovitimização; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anual; Ano 3, N. 3; 1 microbiografia; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu; Setembro, 2014; páginas 121 a 134.
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CÓDEGO
(EGOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O códego (código do ego) é o conjunto de dispositivos estruturadores da
evolução cosmoética da conscin intermissivista, explicitados pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático e expostos didaticamente pelas fundamentações técnicas e paratécnicas da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo código vem do idioma Latim, codex, “tronco de árvore; tabuinha
de escrever; registro; escrito; livro; código; coleção de leis”, e este do idioma Grego, kódikos.
Apareceu no Século XV. A palavra ego deriva também do idioma Latim, ego, “eu”. Surgiu, na
Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX.
Sinonimologia: 1. Código do ego. 2. Código do conscienciólogo. 3. Contrato de discernimento. 4. Síntese do CI. 5. Conjunto de autocódigos. 6. Conjunto de megavivências.
Neologia. O vocábulo códego e as duas expressões compostas códego inversivo e códego reciclante são neologismos técnicos da Egologia.
Antonimologia: 1. Código Civil. 2. Código Penal.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o upgrade autocognitivo; a notitia innata; os
flashbacks retrocognitivos; o biofeedback; o turning point evolutivo; a memória RAM pessoal;
o background consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holocarmologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; a pensenização autocoordenada.
Fatologia: o códego; o código do ego; o código do conscienciólogo; a síntese do Curso
Intermissivo; os reflexos do códego (CGC; IC; CCCI); a filosofia de vida; a mundividência pessoal; a lógica própria; o senso de dever; a linha diretiva de conduta; as orientações quanto ao modo de agir; a regulação das autovivências; a adequação social.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a renovação no códego propiciada pelo Curso Intermissivo pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consistência-coerência; o sinergismo do códego compatível com os autesforços.
Principiologia: o princípio da descrença enfibrando a espinha da autossuficiência das
conscins lúcidas; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da unicidade de cada códego; o princípio da hierarquia evolutiva dos códegos.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de Cosmoética.
Teoriologia: o neoparadigma consciencial desafiando as teorias-líderes convencionais;
os códegos endividadores da teoria das interprisões grupocármicas.
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Tecnologia: as técnicas conscienciométricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: o efeito otimizador do códego no autorrevezamento multiexistencial; os
efeitos dos códigos coletivos no códego; os efeitos dos retrocódigos pessoais no códego vigente.
Neossinapsologia: a recuperação das retrossinapses embasando a formação das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo conscientizar-incorporar-praticar-aperfeiçoar; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade.
Enumerologia: o autodiscernimento; o autocritério; a autoprescrição; a autovontade;
a autodeterminação; a autodisciplina; a autocoerência.
Binomiologia: o binômio códegos–códigos coletivos; o binômio normas autodefinidas–
–normas heterodefinidas; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação códego corrompido–drama de consciência; a interação retroproéxis-neoproéxis.
Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico Ética Humana–Cosmoética; o crescendo cosmovisiológico Direito-Paradireito; o crescendo evolutivo assentando a Cosmoética ao códego.
Trinomiologia: o trinômio códego-autoproéxis-compléxis.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo códego / amoralidade; o antagonismo códego teático / códego teórico.
Politicologia: a conscienciocracia; as políticas pessoais para se viver evolutivamente.
Legislogia: as leis regentes das automanifestações; a lei do maior esforço aplicada
à autopesquisa.
Filiologia: a neofilia; a criteriofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a administroteca; a experimentoteca;
a proexoteca; a criticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Egologia; a Egocarmologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia;
a Intermissiologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Invexologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parapercepciologia;
a Macrossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: códego inversivo = o código do ego do inversor ou inversora existencial;
códego reciclante = o código do ego do reciclante existencial, homem ou mulher.
Culturologia: os múltiplos códigos culturais influindo no códego; a cultura da Holocarmologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Egocarmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
16 megavivências pessoais ou dispositivos fundamentais indicados para compor o códego do intermissivista, homem ou mulher:
01. Autoparapsiquismo (Autoparapercepciologia).
02. CI (Curso Intermissivo).
03. Cláusula pétrea (do CI).
04. CMP (ciclo multiexistencial pessoal).
05. CPC (código pessoal de Cosmoética; Cosmoeticologia).
06. FEP (ficha evolutiva pessoal).
07. Interassistencialidade (minipeça autoconsciente).
08. Invéxis (inversão existencial).
09. Macrossoma (Macrossomatologia).
10. Ofiex (oficina extrafísica).
11. Paramicrochip.
12. Proéxis (programação existencial).
13. Recéxis (reciclagem existencial).
14. Recin (reciclagem intraconsciencial).
15. Tenepes (tarefa energética pessoal).
16. Vida humana (intrafisicalidade; seriexialidade multiexistencial).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 códego, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
02. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
03. Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
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05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
07. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia;
Homeostático.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
11. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
12. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
13. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
14. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
15. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.

O CÓDEGO É O MEGALEMBRETE MAIS IMPORTANTE
PARA A CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, AUTOCONSCIENTE E EMPENHADA EM SE SAIR
BEM-SUCEDIDA NA ATUAL EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, ao se informar da existência do códego? Vale o autesforço de pesquisar teaticamente o assunto?
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CODESAPARECIMENTO DESSOMÁTICO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O codesaparecimento dessomático é a ocorrência da extinção de alguma
realidade própria, conquista transcendente ou aquisição parapsíquica própria da dimensão intrafísica, conjuntamente com o corpo humano, durante o processo da dessoma quando a conscin lúcida torna-se consciex na intermissão pós-dessomática.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro prefixo co provém do idioma Latim, cum, “com”. O segundo
prefixo des procede do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo aparecer vem do idioma Latim Tardio, apparescere, derivado de apparere, “aparecer; apresentar-se; mostrar-se; estar presente, à vista; estar junto a alguém para servir; ser evidente; ser aparente”, e este de parere, “aparecer; mostrar-se; ser claro que; estar sob as ordens de; obedecer;
submeter-se”. Apareceu no Século XIII. O termo desaparecimento surgiu no Século XVI. A palavra descartar é composta pela preposição des, do idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez
de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim,
charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público;
documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Coperecimento dessomático. 2. Coextinção dessomática. 3. Codesativação dessomática. 4. Codescarte dessomático. 5. Codesconexão dessomática. 6. Codesvanecimento dessomático. 7. Codesagregação dessomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo desaparecimento: codesaparecimento; desaparecer; desaparecida; desaparecido.
Neologia. As 4 expressões compostas codesaparecimento dessomático, codesaparecimento dessomático mínimo, codesaparecimento dessomático mediano e codesaparecimento dessomático máximo são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Ressomática. 2. Aquisição ressomática. 3. Ressurgimento ressomático. 4. Reabilitação ressomática.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às realidades intrínsecas à dessoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade avançada; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a desativação do corpo humano; a morte biológica do homem ou da mulher;
a primeira dessoma; a irreversibilidade da morte; o descarte do soma; a realidade inevitável, oportuna, da dessoma; o choque interconsciencial da dessoma; o fim da vida bioenergética do corpo-fole; os acertos antes da dessoma; os órgãos do corpo humano doados; a pesquisa da conscin
lúcida, hoje, da realidade ou aquisição a sumir, amanhã, conjuntamente com o soma, na dessoma;
a Dessomatologia Homeostática; a Descrenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática.
Parafatologia: o codesaparecimento dessomático; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a primeira e a segunda dessoma
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(bitanatose) ao mesmo tempo da conscin mais lúcida; a projeção consciencial final; a ocorrência
da euforex; a projeção lúcida como ensaio da vida pós-dessoma; a readaptação da recém-consciex
à vida extrafísica; as pesquisas da desativação do paracérebro; a vida ininterrupta na cosmoconsciencialidade; a aparaprocedencialidade; a hipótese de tentativa mais enigmática da CL; o conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo.
Principiologia: o princípio da Parafisiologia; o princípio do determinismo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do choque consciencial da dessoma.
Tecnologia: as técnicas das aquisições parapsíquicas; a técnica de viver multidimensionalmente; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Dessomatólogos ou Tanatologistas.
Efeitologia: os efeitos dos parafenômenos sobre a consciência.
Neossinapsologia: a aquisição pessoal das paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo choque embriológico–choque
holochacral–choque psicossomático.
Binomiologia: o binômio dessoma pessoal–fim da ofiex; o binômio descarte somático–
renascimento intrafísico; o binômio fechar os olhos–abrir os paraolhos; o binômio vida tetraveicular–vida biveicular; o binômio revezador conscin-consciex; o binômio dimensão intrafísica–dimensão intermissiva.
Interaciologia: a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação Cerebrologia-Paracerebrologia.
Crescendologia: o crescendo percepções somáticas–parapercepções holossomáticas;
o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-parafato-interpretação; o trinômio ressoma-dessoma-intermissão.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo dessomático doação de órgãos somáticos / codesaparecimento de aquisições parapsíquicas; o antagonismo completismo existencial / incompletismo existencial; o antagonismo consciência imperecível / soma perecível.
Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis da fenomenalidade; as leis da Natureza; as leis do Cosmos.
Filiologia: a parapsicofilia; a biofilia monopolizadora.
Fobiologia: a tanatofobia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca; a experimentoteca;
a cognoteca; a dessomatoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Tanatologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Megafenomenologia; a Posteriorologia; a Sociexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a recém-consciex; a consciex parapsicótica pós-dessomática; a consciex lúcida; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dessomante; o dessomaticista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dessomante; a dessomaticista.
Hominologia: o Homo sapiens codesapparitor; o Homo sapiens dessomaticus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus;
o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: codesaparecimento dessomático mínimo = a condição ectoplasta da conscin lúcida; codesaparecimento dessomático mediano = o paramicrochip da conscin lúcida; codesaparecimento dessomático máximo = o macrossoma da conscin lúcida.
Culturologia: a cultura materialista desorientando as consciências diante dos desaparecimentos dessomáticos; a Multiculturologia da Evolução Consciencial; a cultura conscienciológica; a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da Fenomenologia em geral.
Taxologia. Sob a ótica da Dessomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 realidades, aquisições ou conquistas parapsíquicas da conscin lúcida, homem ou mulher (afora as
óbvias condições humanas: casamento, cidadania, consanguinidade, etnia, Genética, respiração
e posses humanas em geral), sempre, inevitavelmente, desaparecendo conjuntamente com o corpo
humano no momento da dessoma:
1. Soma: o corpo humano, ginossoma ou androssoma.
2. Macrossoma: o corpo humano maceteado para a consecução de programação existencial específica com todos os componentes orgânicos.
3. Paramicrochip: o recurso parapsíquico, parapsicomotriz, da minipeça interassistencial, autoconsciente.
4. Ectoplasmia: o recurso parapsíquico, energossomático, avançado.
5. Cordão de prata: a conexão energética básica entre o psicossoma e o soma.
6. Ofiex: a conquista pessoal, interassistencial, avançada e funcionante durante a vida
humana.
7. Pré-Mãe: a condição interassistencial complexa a partir da conscin; a Pré-Maternologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o codesaparecimento dessomático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
07. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Recepção Pós-Dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

ALÉM DO SOMA, OBVIAMENTE, É NECESSÁRIO A CONSCIN LÚCIDA TER ALCANÇADO ALGUMA CONQUISTA PESSOAL, TRANSCENDENTE, DE VALOR, PARA OCORRER
O CODESAPARECIMENTO DESSOMÁTICO NA DESSOMA.
Questionologia. Quantas aquisições intraconscienciais, leitor ou leitora, desaparecerão
com o soma pessoal no momento da dessoma? Quais?
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CODEX SUBTILISSIMUS PESSOAL
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O codex subtilissimus pessoal é a compilação sistemática de itens, componentes, parafenômenos ou condições evolutivas avançadas e identificadas, do corpo de atividades
pessoais a serem desenvolvidas, formando o conjunto de normas, regras, praxes, princípios de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico, do mais alto grau moral, criado autoconscientemente e a ser seguido, objetivando o compléxis, pela consciex, mais lúcida, ao ressomar.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Latim, codex, significa “tronco de árvore; tabuinha de
escrever; registro; escrito; livro; código; coleção de leis”. A palavra subtilissimus, também do
idioma Latim, deriva de subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue; miúdo; delicado; exato; escrupuloso;
minucioso; simples; preciso”. A palavra subtil surgiu, no idioma Português, no Século XVI.
O vocábulo pessoal procede do mesmo idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Código sutilíssimo pessoal. 2. Código evolutivo pessoal.
Neologia. As 4 expressões compostas codex subtilissimus pessoal, codex subtilissimus
pessoal tenepessista, codex subtilissimus pessoal desperto e codex subtilissimus grupal são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Código pessoal de Cosmoética. 2. Código grupal de Cosmoética.
Estrangeirismologia: o codex subtilissimus grupal; o Retrocognitarium; o Projectarium; o Precognitarium; o backup intrafísico da autocognição retrocerebral carregado no neocérebro.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições sadias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prospectopensenes; a prospectopensenidade; o padrão da autopensenização registrado e identificado nas multiexistências; o holopensene do autorrevezamento teático.
Fatologia: a bagagem pré-ressomática; os sinalizadores evolutivos; os sinais de alerta; as
marcas de excelência evolutiva; a atenção permanente ao megafoco da autoproéxis; a auto-herança cognitiva; o autolegado revezador tecnicamente planejado; o reencontro com as retrogescons; o deciframento das autossenhas; a autoconfirmação do megafoco proexológico; a comunicação interexistencial retrocérebro maduro–neocérebro jejuno; a queima de etapas; o aproveitamento máximo do valioso tempo intrafísico; o calculismo cosmoético abrangendo a condição da
multiexistencialidade pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Fenomenologia Holossomática; a parestação de trabalho; a psicografia; a psicometria; o autorrastreamento energético; a aceleração da recuperação dos cons pessoais; a facilitação das autorretrocognições.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença enfibrando a espinha da autossuficiência das
conscins lúcidas; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de Cosmoética.
Teoriologia: o neoparadigma consciencial desafiando as teorias-líderes convencionais;
a revolução pacífica e silenciosa das neoverpons reformulando as teorias e as práticas (retroteática) antiquadas.
Tecnologia: a técnica do entrelinhamento teático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito otimizador da decifração do codex subtilissimus pessoal no autorrevezamento multiexistencial.
Neossinapsologia: a recuperação das retrossinapses embasando a formação das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade.
Binomiologia: o binômio emissor-receptor; o binômio codificação-decodificação; o binômio codex subtilissimus pessoal–Neologia.
Interaciologia: a interação retroproéxis-neoproéxis.
Trinomiologia: o trinômio codex subtilissimus pessoal–autoproéxis–compléxis.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo continuísmo consciencial / automimese existencial;
o antagonismo evolução cosmoética / regressão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo;
o paradoxo da passagem do bastão para si próprio.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a criteriofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a administroteca; a experimentoteca;
a proexoteca; a criticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Autorrevezamentologia; a Prospectivologia; a Criptologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Conscienciocentrologia; a Etologia; a Cosmovisiologia; a Lucidologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência criptologista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens subtilissimus; o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: codex subtilissimus pessoal tenepessista = o da conscin praticante da tarefa energética, pessoal, diária, homem ou mulher; codex subtilissimus pessoal desperto = o do
ser desassediado permanente total, homem ou mulher; codex subtilissimus grupal = o do grupo de
conscins lúcidas objetivando o compléxis.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da autoprodutividade continuada.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 itens, componentes, parafenômenos ou condições avançadas, identificadas e mais frequentes do corpo estrutural do codex subtilissimus pessoal, teático, as quais a conscin lúcida busca conquistar, ou seja, vivenciar interassistencialmente:
01. Arco voltaico craniochacral.
02. Autectoplastia.
03. Autoirrompimento psicossômico.
04. Autoparaprocedência.
05. Autorrevezamento multiexistencial.
06. Ciclo multiexistencial.
07. Conscienciês.
08. Cosmoconscienciologia.
09. Descoincidência vígil.
10. Dragona parapsíquica.
11. Entrelinhamento intelectivo.
12. Holobiografologia.
13. Identidade extra.
14. Macrossoma.
15. Ofiex.
16. Pangrafia.
17. Parafôrma holopensênica.
18. Parageneticologia.
19. Paramicrochip.
20. Personalidade consecutiva.
21. Pré-Mãe (Pré-Maternologia).
22. Sinalética parapsíquica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o codex subtilissimus pessoal, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
02. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia;
Homeostático.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
10. Dragona parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
11. Epiconscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
14. Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
15. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.

O CODEX SUBTILISSIMUS PESSOAL É PROVIDÊNCIA
EVOLUTIVA DAS MAIS AVANÇADAS ENTRE OS PRINCÍPIOS COSMOÉTICOS E PARAFENOMENOLÓGICOS CODIFICADOS E ESTABELECIDOS PELA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é candidato à vivência do codex subtilissimus
pessoal? Em qual nível fenomenológico, parapsíquico, evolutivo?
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CÓDIGO CONSAGRADO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O código consagrado é a norma, regra, praxe, princípio, costume, uso, estatuto, lei ou regulamento legal aceito pela maioria dos componentes da Socin, aplicado às atividades dos cidadãos e cidadãs, sustentando a cultura e o nível social, moral, filosófico, político e administrativo do Estado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo código vem do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”. Surgiu no Século XV. O vocábulo consagrado deriva também do idioma Latim, consacrare, “dedicar; oferecer aos deuses”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Sistema arcaico de leis. 2. Padrão do status quo corrupto. 3. Compilação sistemática de impunidades. 4. Estatuto do retrodireito amoral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo código: codificabilidade; codificação; codificada; codificado; codificador; codificadora; codificante; codificar; codificável; código-fonte; código-objeto; codiguema; codiguemática; codiguemático; codiguêmica; codiguêmico; codilização; codizabilidade; codizada; codizado; codizador; codizadora;
codizante; codizar; codizável; descodificabilidade; descodificação; descodificada; descodificado; descodificador; descodificadora; descodificante; descodificar; descodificável; encodização;
encodizar; paracódigo.
Neologia. As duas expressões compostas código consagrado patológico e código consagrado superpatológico são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Neocódigo cosmoético. 2. Conjunto de leis modernas. 3. Padrão de
neocostumes. 4. Princípio do Paradireito.
Estrangeirismologia: o marketing; o dumping; o démodé; a vox populi bradando mais
alto.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da evolução da consciência.
Filosofia: a Holofilosofia da Cosmoética e do Paradireito despontando na crosta do planeta.
Unidade. Segundo a Semiologia, o codema é a unidade mínima de qualquer código.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; as interfusões pensênicas por meio de instrumentos sem fio.
Fatologia: a opinião pública; a nomotesia; o jeitinho brasileiro; o megajeitinho estadunidense; o fato inafastável de ninguém conseguir escapar da evolução consciencial; a desconfiança inteligente quanto aos tradicionalismos; as convenções; o conservantismo; o rebarbativo; o ultrapassado; os monstros sagrados; a mesmice; a pasmaceira; as coleiras sociais do ego; os conflitos ideológicos intergrupais; a redução dos conflitos de interesse; a quebra dos monopólios e hegemonias; a obsolescência das ideias exigindo a confrontação com o novo da reciclagem; a Era
da Aceleração da História se assentando na renovação urbi et orbi; o grande espetáculo moderno
da plebe derrubando as muralhas da aristocracia; o período jurássico do obscurantismo dogmático
demonstrando sinais de exaustão; a liberdade de expressão atingindo níveis jamais concebidos
pelas tiranias passadas; a Cosmoética Destrutiva; a socialização da informação constituindo ponto
pacífico por intermédio da Internet; as próprias práticas tecnológicas esmagando as teorias
monopolizadoras da Ciência Eletronótica; o próprio materialismo ao gerar os monstros traba-
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lhando para destrui-lo; a impossibilidade dos acobertamentos sustentada por milhões de olhos eletrônicos; o autodiscernimento começando a despontar, acima da boa vontade e da boa intenção,
através de várias linhas de frente; a eudemonia cosmoética; as experiências individuais sobrepujando as bases partidárias; a personalidade forte encarando a multidão estacionária; o clamor
generalizado contra as leis fossilizantes; a esfera do discernimento deixando o quadradismo para
trás na geometria dos destinos humanos; a instalação dos oásis de renovação; as Cognópolis
Modernas; os domínios da Serenologia pouco a pouco aportando e se estabelecendo na Terra;
a Conscienciologia chegando devagar, sem ufanismo, modestamente, mas para sempre, no preparo para o Estado Mundial.
Parafatologia: a transparência extrafísica das comunexes evoluídas aportando na dimensão humana; a multidimensionalidade ultrapassando, homem a homem, mulher a mulher, os códigos consagrados; as práticas dos tenepessistas desmontando e desconstruindo os dogmas religiosos; a família evolutiva tornada prioritária perante os autoritarismos, autocracias e monarquias; os
autorrevezamentos multiexistenciais firmando os princípios da Cosmoeticologia nos séculos
à frente.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença enfibrando a espinha da autossuficiência das
conscins lúcidas.
Codigologia: o código consagrado; o código consagrado, igual a toda teoria, tem vida
limitada; os códigos de valores pessoais e coletivos; os códigos de impunidades vigentes; as bases da invéxis no contrafluxo dos códigos consagrados; a epopeia máxima do Terceiro Milênio
a partir da cremação da cidadela dos códigos consagrados;.
Teoriologia: o neoparadigma consciencial desafiando as teorias-líderes convencionais;
a revolução pacífica e silenciosa das neoverpons reformulando as teorias e as práticas (retroteática) antiquadas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: as unanimidades questionáveis; a cultura da impunidade; as praxes medievalescas; as irreverências cosmoéticas; a nova microminoria da consciencialidade; o prioritário
vencendo o regressismo; a inteligência evolutiva (IE).
Binomiologia: o binômio paradireito-paradever.
Trinomiologia: o trinômio pessoa-grupo-coletividade.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo código consagrado / princípio pessoal; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem.
Politicologia: a democracia direta; a burocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a criteriofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a convivioteca; a administroteca; a experimentoteca;
a reptoteca; a criticoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Conscienciocentrologia; a Etologia; a Cosmovisiologia; a Lucidologia; a Parassociologia.
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.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicista; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: código consagrado patológico = o princípio de talião, o olho por olho,
a vida por vida, a represália literal; código consagrado superpatológico = a pena capital (pena de
morte) do Estado Moderno, o homicídio institucionalizado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o código consagrado, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
03. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia;
Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
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CONTEMPLAMOS, HOJE, A BANALIZAÇÃO DAS QUEDAS
DOS CÓDIGOS CONSAGRADOS POR DÉCADAS, SÉCULOS
E MILÊNIOS, EM TODOS OS CONTINENTES. IMPORTA,
AGORA, PRIORIZAR OS NEOCÓDIGOS COSMOÉTICOS.
Questionologia. O desenrolar da vida para você, leitor ou leitora, segue como a trama
principal da renovação ou se arrasta como enredo secundário do passado? Você é mais tendente
aos códigos consagrados ou às recéxis?
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COSMOÉTICO PROFISSIONAL
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O código cosmoético profissional é o conjunto de princípios, cláusulas,
normas, regras, parâmetros e regulamentos homeostáticos, orientadores do comportamento laboral da conscin, homem ou mulher, devendo ser aplicado pelo colaborador e / ou empregador nas
interrelações cotidianas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo código deriva do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, kódikós. Apareceu no Século XV. A palavra cosmos procede 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”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica,
“Ética; Moral Natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. A palavra profissional procede do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu em 1803.
Sinonimologia: 1. Regras cosmoéticas de conduta profissional. 2. Estatuto cosmoético
profissional. 3. Código do exemplarismo profissional.
Neologia. As 3 expressões compostas código cosmoético profissional, código cosmoético profissional básico e código cosmoético profissional avançado são neologismos técnicos da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Código deontológico. 2. Código profissional anticosmoético.
Estrangeirismologia: o coaching cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Ortoconviviologia no ambiente profissional.
Coloquiologia: o trabalho faz o homem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprodutividade cosmoética; a autopensenização retilínea; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene pessoal da autobservação permanente; os
autopensenes; a autopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os heredopensenes;
a heredopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a teática profissional cosmoética; a liderança inspiradora; a liderança democrática; a liderança exemplarista; a liderança cosmoética; a correção cosmoética; a cosmoeticidade pessoal; o estilo cosmoético profissional; o eudemonismo profissional cosmoético; as ortorreflexões sobre as atividades laborais; a incorruptibilidade profissional; a inteligência evolutiva (IE)
aplicada à vida laboral; a austeridade intraconsciencial; o estatuto profissional de hombridade; as
cláusulas da autoconduta profissional; a profilaxia evolutiva; o autodiscernimento; a hiperacuidade profissional; o abertismo consciencial; o exemplarismo pessoal; as verpons temporariamente
inquestionáveis; a interassistencialidade no cotidiano laboral; o aceleramento da proéxis; o cosmoeticograma; o regulamento pessoal da intencionalidade; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
o comportamento profissional ilibado; o respeito aos colegas de trabalho; a ortoconvivialidade
com os compassageiros evolutivos.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assepsia energética do ambiente extrafísico nos locais de trabalho; a condição do exemplarismo multidimensional; o testemunho cosmoético extrafísico; a atuação da conscin minipeça autoconsciente do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trabalho-proéxis; o sinergismo exemplarismo cosmoético–libertação grupocármica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios do Paradireito; o princípio da autodisciplina evolutiva.
Codigologia: o código cosmoético profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da atração dos afins; a teoria da evolução conjunta; a teoria
da amortização dos endividamentos das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da divisão do trabalho; a técnica do know-how evolutivo; as técnicas gerenciais de recursos humanos; a técnica de administração conscienciológica; a técnica
do trabalho compartilhado; a técnica da reeducação consciencial continuada; a técnica dos ajustes grupocármicos; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da reciprocidade interassistencial.
Voluntariologia: a condição do voluntário ativo na função proexológica; o voluntariado da tares; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário no trabalho
certo, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas; a laborterapia do trabalho voluntário assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos da exemplificação na homeostase organizacional; os efeitos das
rotinas úteis sobre os hábitos grupais.
Binomiologia: o binômio Paradireito-Paradever; o binômio relevância-premência;
o binômio tenacidade-praticidade; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio falar-fazer.
Interaciologia: a interação código cosmoético vivenciado–saldo positivo da FEP.
Crescendologia: o crescendo completismos diários–completismo existencial; o crescendo autonomia assistencial–megafraternidade; o crescendo da conquista da força presencial.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio racionalidade-lógica-discernimento; o trinômio exemplarismo-cosmoeticidade-evolutividade.
Polinomiologia: o polinômio dizer-exemplificar-instruir-acompanhar.
Antagonismologia: o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antagonismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o antagonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo ato evolutivo / ato interpresidiário.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atração dos
afins; a lei do maior esforço na consecução da autoproéxis; a lei da maxiproéxis grupal.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a proexoteca; a maturoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia;
a Conviviologia; a Proexologia; a Maxiproexologia; a Psicologia Organizacional; a Grupocarmologia; a Conscienciocentrologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o epicon lúcido; a conscin motivada; a conscin autossuficiente; a pessoa competente.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens
homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: código cosmoético profissional básico = o aplicado pela conscin trabalhadora inexperiente e com intencionalidade sadia no ambiente laboral; código cosmoético profissional avançado = o aplicado pela conscin trabalhadora experiente, madura, com teática da ortointencionalidade no ambiente laboral.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura do exemplarismo.
Autopesquisologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13 questões, entre nosográficas e homeostáticas, passíveis de serem formuladas pela própria conscin ao modo de autavaliação quanto ao código cosmoético profissional, seguidas dos traços-força sustentadores de ortoposicionamento em cada caso:
01. Acomodação. Mantenho o mesmo cargo e trabalho conhecido para ficar na zona de
conforto e / ou por medo da mudança? Busco novos desafios evolutivos com predisposição ao
constante aprendizado? Trafores: autoconfiança; proatividade; neofilia.
02. Apropriação. Já utilizei ideia proposta por outra pessoa, ficando com o bônus? Reconheço e valorizo a criatividade de colegas, evidenciando o mérito dos pares no ambiente de trabalho? Trafores: honestidade; imparcialidade; exemplarismo.
03. Assédio. Já apresentei comportamento discriminador, fazendo acepção de pessoas,
com o objetivo de criar ambiente desestabilizador e obter algum favorecimento profissional?
Atuo de maneira íntegra e imparcial com qualquer pessoa no ambiente laboral? Trafores: afetividade madura; domínio energético; força presencial.
04. Conveniência. Já optei pelo caminho mais fácil, mesmo sabendo não ser a melhor
solução para a empresa? Busco a mais produtiva e eficiente solução sem medir esforços para alcançar a meta proposta? Trafores: determinação; criatividade; criticidade.
05. Convivência. Sou o dono da verdade e imponho as próprias ideias, modo de pensar
e agir? Convivo naturalmente com as divergências inerentes à diversidade consciencial presente
no ambiente de trabalho? Trafores: maturidade evolutiva; receptividade; abertismo.
06. Corrupção. Já aceitei ou ofereci algum tipo de favorecimento a alguém, de maneira
anticosmoética em relação aos deveres profissionais? Mantenho a postura íntegra dentro dos limi-
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tes éticos profissionais, de acordo com a política da empresa? Trafores: integridade moral; honestidade; cosmoética.
07. Desmotivação. Conto os dias para chegar a sexta-feira e reclamo, aos domingos, da
proximidade das segundas-feiras? Manifesto a vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer,
compreendendo o aspecto proéxico do labor pessoal? Trafores: reflexão; discernimento evolutivo;
priorização.
08. Egoísmo. Opto por trabalhar em grandes e expressivas empresas visando status e alta remuneração financeira, independente da qualidade do trabalho? Busco a completude e motivação profissional com ortodesafios e aprendizados em empresa ética e com boas práticas profissionais? Trafores: lucidez; desambição; despojamento.
09. Nepotismo. Na contratação de novos profissionais, priorizo parentes em detrimento
do profissional mais qualificado? Avalio o melhor perfil e currículo para a oportunidade disponível? Trafores: racionalidade; equanimidade; tecnicidade.
10. Poder. Quando em posição de chefia já maltratei algum subordinado? Atuo com imparcialidade na liderança funcional? Trafores: bom humor; empatia; liderança.
11. Preconceito. Na contratação ou convívio profissional, discrimino as pessoas conforme a aparência, sexo, raça, cargo, condição física? Considero o caráter, a postura e qualidade profissional dos colegas? Trafores: isenção; universalismo; acolhimento.
12. Robotização. Realizo as tarefas laborais de maneira mecânica e com eficiência mediana? Dedico atenção aos detalhes e as melhorias contínuas, considerando os efeitos no grupo de
colegas e na empresa? Trafores: atenção; concentração; foco.
13. Submissão. Submeto-me a qualquer tarefa, mesmo às anticosmoéticas e prejudiciais
aos outros, por medo de perdas? Apresento posicionamento sem acumpliciamentos, levando esclarecimentos dos prejuízos de tais posturas às consciências envolvidas? Trafores: autestima sadia; ortoposicionamento; priorização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 código cosmoético profissional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
08. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
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O CÓDIGO COSMOÉTICO PROFISSIONAL É INSTRUMENTO
FUNDAMENTAL PARA AS CONSCINS LÚCIDAS, ATILADAS
QUANTO ÀS OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS DE ASSISTÊNCIA E AUTORRECICLAGENS NO AMBIENTE LABORAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica e emprega, com exemplarismo,
o próprio código cosmoético profissional? Em caso afirmativo, quais os resultados obtidos?
A. C. J.
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CÓDIGO

GRUPAL DE COSMOÉTICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O código grupal de Cosmoética é o conjunto de normas de conduta coletiva embasado no discernimento, na responsabilidade, na integridade, na equidade e no respeito
à individualidade, proposto e cumprido por grupos de conscins e / ou consciexes afins nas múltiplas dimensões de manifestações, a partir do maximecanismo interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo código vem do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, kodikós. Apareceu no Século XV. O termo grupo procede do idioma Italiano, gruppo, “no; conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Francico, kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. A palavra grupal apareceu
no Século XX. O vocábulo cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo deriva também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética vem do idioma Latim,
ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e este do idioma Grego,
ethikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. CGC. 2. Código de convívio cosmoético. 3. Regulamento cosmoético interpares. 4. Regras de conduta grupal cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas código grupal de Cosmoética, minicláusula do código grupal de Cosmoética e megacláusula do código pessoal de Cosmoética são neologismos
técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Código pessoal de Cosmoética (CPC). 2. Codex subtilissimus pessoal. 3. Código de ética profissional. 4. Código de etiqueta social. 5. Estatuto social. 6. Anomia grupal.
Estrangeirismologia: o know how evolutivo; o awareness grupal; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao convívio interconsciencial homeostático.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Grupalidade significa interdependência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da interassistencialidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal equilibrado influenciado pelo holopensene grupal homeostático; a Harmoniologia Holopensênica Grupal; o holopensene sadio da comunex avançada.
Fatologia: a elaboração do CGC fundamentado nos códigos pessoais de Cosmoética
(CPCs) dos participantes; a auditoria dos erros grupais fundamentando as neorregras do CGC; os
CGCs de diversos agrupamentos servindo de base para a construção do CGC da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a mediação de conflito; a superação dos
pactos de mediocridade grupais; o curso Conscin-Cobaia Voluntária da Associação Internacional
de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a glasnost entre os colegas de grupo;
o contágio psicológico sadio; o aprimoramento do funcionamento grupal; os mecanismos de autorregulação grupal; a assistência interpares; o contrato social, o estatuto e o regimento interno ao
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modo de institutos legais de regulamentação do funcionamento grupal; a Sociometria; o Sociograma; o CGC regulando as interrelações cosmoéticas entre os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o CGC dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; a profilaxia das interprisões grupocármicas; a relevância do CGC entre os participantes das dinâmicas parapsíquicas ampliando a confiabilidade nos estudos dos parafenômenos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); as Centrais Extrafísicas; os
megacons intermissivos relembrados a partir das cláusulas do CGC; o CGC dos participantes do
Curso Intermissivo (CI); os amparadores especializados no Paradireito; a Paradiplomacia; a Parapolítica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conduta individual–conduta grupal; o sinergismo Curso
Intermissivo–maxiproéxis grupal; o sinergismo evolutivo; o sinergismo pensênico entre os participantes do grupo evolutivo; o sinergismo pensenização sadia–ação correta; o sinergismo vontade–evolução consciencial.
Principiologia: o princípio anticonflitivo ―quando 1 não quer, 2 não brigam‖; o princípio da atração entre os afins.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética; a influência recíproca entre o código grupal de Cosmoética e o código pessoal de Cosmoética; o CGC ao modo de instrumento parapedagógico interpessoal.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da impactoterapia grupal; a técnica do conscin-cobaia aplicada
a grupos afins; as técnicas de elaboração do CGC através da Sociometria; as técnicas de elaboração do CGC através da Errologia.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético; o voluntariado conscienciológico ao modo
de laboratório de convivialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Sociometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos autodesassediantes da vivência dos princípios da Cosmoética no
cotidiano grupal; os efeitos do contágio psicológico dentro dos grupos; os efeitos coletivos da
prática da tenepes; os efeitos desintoxicantes grupais do trabalho individual com as energias; os
efeitos sinérgicos do exemplarismo pessoal dentro dos grupos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos esforços pessoais no desenvolvimento
de neocondutas cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo homeostático autoconsciencioterapia-heteroconsciencioterapia favorecendo a ampliação do entendimento e da aplicabilidade de posturas cosmoéticas grupais.
Binomiologia: o binômio Direito-Paradireito; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio harmonia intraconsciencial–harmonia interconsciencial; o binômio interconfiança-intercompreensão; o binômio código grupal de Cosmoética intrafísico–código grupal de Cosmoética extrafísico; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
Interaciologia: a interação escolhas grupais errôneas–interprisão grupocármica; a interação autocomplacência-autocorrupção; a interação estatuto social–código grupal de Cosmoética.
Crescendologia: o crescendo CPC-CDC-CGC; o crescendo moral-ética-Cosmoética;
o crescendo acertos individuais–acertos coletivos; o crescendo Direito-Paradireito-Cosmoética;
o crescendo Estatuto da Instituição Conscienciocêntrica–código grupal de Cosmoética.
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Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio educação-reeducação-paraeducação; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio engajamento-aglutinação-integração; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o olhar empático evidenciado no polinômio eu-você-ele-nós; o senso
fraterno refletido no polinômio simpatia-afeição-ternura-estima favorecendo a grupalidade sadia.
Antagonismologia: o antagonismo autoposicionamentos francos / omissões deficitárias.
Paradoxologia: o paradoxo dispersivo de os meios predominarem sobre os fins ocasionando os desvios coletivos de conduta.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço individual qualificando a manifestação grupal.
Filiologia: a ausência da hetero e autocriticofilia ocasionando omissões deficitárias no
grupo.
Fobiologia: a decidofobia; a autocriticofobia; a disciplinofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome da reunionite patológica; a síndrome da patopensenidade.
Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Decidologia; a Discernimentologia; a Despertologia; a Autopatopensenologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Recexologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: os seres interassistenciais; a equipex; a equipin; as conscins minipeças do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as conscins lúcidas.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário;
o verbetógrafo.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo
sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicláusula do código grupal de Cosmoética = a teática de escutar com
interesse e respeito a opinião divergente do colega; megacláusula do código grupal de Cosmoética = a teática de colocar em primeiro lugar a interassistência universalista, policármica e maxifraterna aos demais compassageiros evolutivos.
Culturologia: a cultura da convivialidade sadia.
Fases. Com base na Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 4 fases para elaboração do código grupal de Cosmoética:
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1. Diagnóstico. Elencar os principais trafares e trafais grupais, a partir dos fatos e parafatos vivenciados, definindo os respectivos mecanismos patológicos de funcionamento coletivo.
2. Prescrição. Redigir normas de condutas claras e objetivas, as quais quando exercidas
pelos participantes levem à profilaxia dos trafares identificados e ao desenvolvimento de neotrafores coletivos.
3. Aplicação. Fazer valer as normas homeostáticas, com vontade e comprometimento
dos participantes, promovendo a reciclagem da dinâmica grupal.
4. Revisão. Revisar periodicamente as normas de ortocondutas, fazendo os ajustes necessários das regras existentes, inclusive neodiagnósticos mais aprofundados e adequados ao novo momento evolutivo grupal.
Otimizações. Pelos princípios da Redaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética
16 recomendações otimizadoras para a construção do código grupal de Cosmoética:
01. Afirmativa. As normas do CGC devem ser preferencialmente afirmativas implantando novos ortocomportamentos substitutivos das condutas a serem recicladas, minimizando
o emprego de regras de simples negação, proibitivas ou impeditivas, geralmente menos eficazes
na criação de neo-hábitos grupais saudáveis.
02. Aplicabilidade. O estabelecimento de normas diretas preferencialmente indicando
ações práticas específicas, evitando regras abrangentes ou generalistas de difícil aplicação.
03. Aprovação. As normas devem ser aprovadas consensualmente.
04. Cronêmica. O CGC acompanha a evolução das interrelações grupais, sendo recomendável a revisão periódica das normas.
05. Eficácia. O CGC deve ter quantidade de cláusulas compatível com o nível de aprofundamento nas autopesquisas, no detalhismo das abordagens interpessoais e no comprometimento dos participantes. O CGC com 10 a 20 cláusulas bem elaboradas e aplicadas é mais eficiente se
comparado a 50 normas teóricas.
06. Equanimidade. As normas se aplicam a todos os participantes, sem exceções ou
privilégios, independentemente da função ou do cargo desempenhado no grupo.
07. Exemplarismo. O esforço no cumprimento das normas é sempre individual, porém
com efeitos sinérgicos nos demais participantes do grupo a partir do princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
08. Exequibilidade. A evitação das idealizações, não propondo normas, de antemão,
impossíveis de serem cumpridas.
09. Extragrupalidade. As regras do CGC regulam a conduta homeostática intra e extragrupo, dos partícipes entre si e destes com pessoas externas ou outros grupos.
10. Imediatividade. A aquiescência do CGC pelos participantes chancela a imediata
aplicação do mesmo, sem período de adaptação ou prazo de carência.
11. Interassistencialidade. A consideração quanto à interassistencialidade, implícita ou
explicitamente, em toda cláusula do CGC, não só interpares, mas principalmente, para com o público atendido pelo grupo.
12. Maxiproéxis. O CGC tem por objetivo contribuir para maxiproéxis grupal a partir
da qualificação da intenção dos participantes.
13. Objetividade. A redação dos preceitos do CGC deve ser clara, objetiva e de fácil
compreensão, minimizando múltiplas interpretações.
14. Posicionamento. A utilização na escrita das cláusulas de verbos capazes de marcar
com firmeza e transparência as ações e os posicionamentos grupais quanto aos tópicos a serem
aprimorados, a exemplo dos vocábulos: atuar, compreender, empregar, falar, fazer, ouvir, posicionar, praticar, priorizar, realizar, reconhecer, utilizar, dentre outros.
15. Precaução. A evitação, ao redigir, do uso de verbos dúbios os quais denotam pouco
comprometimento grupal, a exemplo dos termos: esforçar, exercitar, procurar, tentar, valorizar,
dentre outros.
16. Releitura. O CGC deve ser impresso em letras grandes e ficar exposto em local
visível ao grupo para fácil releitura, em especial nos momentos críticos ou de menor lucidez.

5874

Enciclopédia da Conscienciologia

Código. Sob o enfoque da Conviviologia, eis, listadas em ordem alfabética, à conta de
exemplos, a transcrição das 30 cláusulas do código grupal de Cosmoética do Conselho de Epicons (Ano-base: 2015), factíveis de serem adaptadas ou reestruturadas nos demais grupos da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI):
01. Abertismo. Manter o abertismo com a adoção de novas ideias, divulgando o papel
e as decisões do Conselho de Epicons com transparência à CCCI.
02. Ajustes. Conversar inicialmente com o colega em situações de desconforto, desconfiança e / ou discordância e, caso necessário, trazer de imediato a demanda para o Conselho a fim
de ser discutida e esclarecida por todos.
03. Anticonflituosidade. Qualificar e manter a anticonflituosidade no grupo por meio
da postura de abertismo no acolhimento das heterocríticas cosmoéticas.
04. Antimonetização. Manter a exclusividade do vínculo consciencial sem qualquer tipo de salário, honorário, gratificação ou participação em resultados econômicos no exercício das
atividades das ICs e práticas parapsíquicas na Socin.
05. Autenticidade. Exercer a autenticidade, sinceridade e assertividade interpares por
meio do diálogo franco, sem comocionalismos, explicitando os incômodos, em cima do lance, no
momento exato da ocorrência e, ao apontar alguma inadequação do Conselho ou de qualquer
membro do grupo, manter a responsabilidade e comprometimento com a veracidade dos fatos
e parafatos, sem pautar-se em factoides, a fim de promover o desassédio e o aumento da harmonia
grupal.
06. Comunicação. Ter agilidade no feedback às demandas direcionadas ao Conselho,
informando o prazo previsto para resposta e encaminhando as deliberações para publicação imediata.
07. Convivialidade. Aumentar a carga de convivialidade sadia extra-reuniões, por meio
de atividades frequentes de cunho científico, parapedagógico e social, visando o estreitamento
dos vínculos conscienciais e profilaxia da polarização entre conselheiros.
08. Cosmovisão. Pensar grande e de maneira isenta, buscando o entrosamento ao fluxo
do Cosmos, para alcançar a cosmovisão promotora da autonomia multidimensional.
09. Debate. Criar e manter espaços para o debate aberto, transparente, favorecedores do
respeito à opinião de todos, da valorização de neoideias e da troca de experiências.
10. Empatia. Desenvolver interesse genuíno pelos colegas, seja por iniciativa pessoal
ou por meio de atividades integrativas, de trabalho ou sociais, visando a promoção de sinergismo
intra e intergrupal.
11. Equipes. Definir equipes de trabalho e respectivo relator, no do surgimento de temas críticos ou complexos, buscando aprofundar e clarear o assunto em pauta para todo o grupo
e qualificar o processo decisório.
12. Escuta. Qualificar a comunicação entre os pares por meio da escuta ativa, no esforço de apreender e compreender o ponto de vista do colega.
13. Exclusão. Deliberar quanto à exclusão de integrante do Conselho de Epicons quando houver dissonância entre as ações, comportamentos e posturas pessoais, comprovadas por este
Conselho, incompatíveis com os princípios e valores conscienciológicos.
14. Exemplarismo. Manter consonância e responsabilidade perante as decisões do Conselho de Epicons, sustentando postura exemplarista na CCCI.
15. Gescons. Priorizar a produção intelectual, firmando o compromisso de elaborar
anualmente publicação conscienciológica.
16. Interconfiança. Realizar atividades produtivas conjuntas, favorecendo a convivência sadia e a interconfiança promotora de ajustes pessoais.
17. Isenção. Manter o abertismo e a transparência, abstendo-se do processo decisório
quando perceber conflito de interesse e / ou falta de isenção pessoal. Cabe ao grupo sinalizar,
questionar, ponderar e encaminhar os possíveis casos de conflito de interesse, quando necessário.
18. Neoepicons. Priorizar a aprovação de epicons em locais com maior demanda,
a exemplo de campi conscienciológicos, instituições no exterior e cidades com grande densidade
de voluntários.
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19. Neolideranças. Respeitar e incentivar o sistema de revezamento nos cargos de mais
alta representatividade na CCCI, a exemplo de coordenações, diretorias, presidências, entre outras, objetivando o estímulo ao surgimento de novas lideranças e a gestão participativa nas instâncias conscienciocêntricas, enquanto profilaxia à autocracia, ao autoritarismo e à condição de eminência parda.
20. Objetividade. Ser objetivo nas colocações durante as reuniões, sem interromper
a fala dos colegas e sem repetir os comentários dos mesmos, primando pela resolubilidade das demandas e eliminando as conversas paralelas.
21. Parapedagogia. Priorizar a assistência aos alunos e a qualidade dos cursos, não alterando a organização das atividades parapedagógicas devido a demandas do próprio Conselho
e / ou dos conselheiros.
22. Perfilologia. Criar e promover atividades teáticas promotoras de auto e heteropesquisas relativas aos perfis conscienciais do grupo, objetivando a qualificação assistencial interpares.
23. Poder. Primar pelo uso cosmoético do poder parapsíquico e da posição de conselheiro, eliminando quaisquer manipulações conscienciais e exemplificando de modo teático
o princípio da descrença (PD).
24. Prazos. Comprometer-se e respeitar os prazos estabelecidos para as prioridades
definidas pelo Conselho de Epicons, considerando os efeitos e os impactos grupais de tal omissão, cabendo decisão resolutiva à coordenação, em caso de não cumprimento do prazo.
25. Preceptoria. Manter a atitude proativa de identificar e atuar na preceptoria de neoepicons, priorizando atividades regulares em localidades fora de Foz do Iguaçu, agindo suprainstitucionalmente com prontidão assistencial.
26. Produtividade. Respeitar os acordos e as prioridades grupais, colocando o interesse
coletivo acima do pessoal, sustentando o autodesassédio e aproveitando os potenciais individuais
a favor do grupo.
27. Qualificação. Contribuir de modo ativo na definição e qualificação do papel e das
responsabilidades do Conselho de Epicons na CCCI.
28. Sigilo. Manter o sigilo pensênico de assuntos polêmicos, sem dar continuidade ao
debate ou apreciações dos mesmos após o término das reuniões, e não comentar sobre qualquer
assunto do Conselho de Epicons com pessoas alheias ao grupo.
29. Transparência. Primar pela transparência e cosmoética de modo apartidário, mediando as divergências de ideias com autocrítica e empatia.
30. Valorização. Valorizar o papel do Conselho de Epicons por meio da participação
ativa nas decisões, respeitando e implementando os acordos assumidos, com o objetivo de ser
mais produtivo para o grupo e para a CCCI.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o código grupal de Cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
03. Códego: Egologia; Homeostático.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
08. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Confiança: Confianciologia; Homeostático.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.

O CGC CONSTITUI TÉCNICA INTERASSISTENCIAL AVANÇADA, INSTRUMENTO COLETIVO DE EFEITOS INDIVIDUAIS
QUALIFICADOR DOS ESFORÇOS DE INTERMISSIVISTAS
NA CONSECUÇÃO SINÉRGICA DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou da elaboração do CGC em algum
agrupamento? No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto
à autocoerência na aplicação das normas estabelecidas nos CGCs dos quais participa?
Bibliografia Específica:
1. Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia através do Código Pessoal de Cosmoética; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 27 enus.; 1 ilus.; 14 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83.
2. Idem; Técnicas de Elaboração do Código Pessoal de Cosmoética a partir da Conscienciometrologia e da
Errologia Pessoal; Artigo; Proceedings of the 6th Consciential Health Meeting and 4th Symposium on Self-Conscientiotherapy; Evoramonte; Portugal; 22-24.10.10; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 50-S; 1 E-mail; 31
enus.; 1 microbiografia; 4 tabs.; 7 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; October,
2010; páginas 157 a 176.

E. B.
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PESSOAL DE COSMOÉTICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O código pessoal de Cosmoética é a compilação sistemática ou o conjunto
de normas de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico do mais alto grau moral, criado e seguido pela consciência mais lúcida, em qualquer dimensão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo código deriva do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, kódikós. Apareceu no Século XV. O vocábulo pessoal provém do idioma
Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego,
kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição
cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século
XIX. O termo ética deriva do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que
estuda a moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. CPC. 2. Código de conduta cosmoética. 3. Estatuto moral pessoal.
4. Normas da retidão pessoal.
Neologia. A expressão composta código pessoal de Cosmoética é neologismo técnico da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Condição da consciência anticosmoética. 2. Estado da consciência
amoral.
Estrangeirismologia: a abnegação sem workaholism; o altruísmo full time sem perfeccionismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a correção cosmoética; a cosmoeticidade pessoal; o estilo cosmoético; o eudemonismo cosmoético; a holodisponibilidade cosmoética pessoal; as reflexões cosmoéticas;
a incorruptibilidade pessoal; a inteligência evolutiva (IE); a austeridade intraconsciencial; o estatuto pessoal de hombridade; as cláusulas da autoconduta; a Profilaxia Evolutiva; o autodiscernimento; a hiperacuidade pessoal; o abertismo consciencial; o exemplário pessoal; as verpons inquestionáveis; a interassistencialidade; a megafraternidade; as atitudes pró-proéxis; o aceleramento da proéxis; o cosmoeticograma; o regulamento pessoal da Intencionologia.
Parafatologia: o Paradireito; a Paradiplomacia; a Parapolítica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: o trabalhador autônomo; o servidor público; a carga horária; o relógio de
ponto; o acidente de trabalho; a folha de serviço; a justiça do trabalho.
Filiologia: a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Voliciologia; a Holofilosofia; a Coerenciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amplificador da consciencialidade; o cosmoeticista; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o agente retrocognitor; o conscienciólogo.
Femininologia: a amplificadora da consciencialidade; a cosmoeticista; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a agente retrocognitora; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens
homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicláusula do código pessoal de Cosmoética = a autovivência sem
pensenizar mal (autopatopensenes) quanto aos outros; megacláusula do código pessoal de Cosmoética = a autovivência da reconciliação universal, assistencial, permanente, com a Humanidade
e a Para-Humanidade.
Exigência. Dentro do universo da Conviviologia, a convivialidade inteligente exige o código de conduta ética elaborado pela própria conscin. Por ser personalíssimo, o código pessoal de
Cosmoética é diferente de pessoa para pessoa, quanto aos detalhismos, tendo em vista as experiências evolutivas individuais através dos milênios.
Respeito. Quanto maior a evolução pessoal, maior o respeito da consciência pelo nível
da evolução alheia.
Constituição. Sob a ótica da Intrafisicologia, a Constituição Federal de cada país, Estado, ou Nação mais avançada, garante o direito da intimidade ou privacidade dos cidadãos. Isso
é conquista positiva da Civilização Moderna quanto aos direitos das consciências intrafísicas.
Determinações. Tal direito constitucional determina serem invioláveis: a intimidade,
a vida privativa, a honra e a imagem individual das pessoas ou conscins.
Privacidade. A admissão do funcionário público para servir ao Estado, por exemplo,
a professora ou professor concursado, não pode ser legalmente efetivada através de questionários
capazes de violar ou invadir a privacidade do candidato ou da candidata.
Cosmoeticologia. No entanto, aqui, perante o teste do código pessoal de Cosmoética,
acontece o contrário. O Estado não influi em você, convidado ao detalhamento máximo das perguntas, as mais indiscretas possíveis, a se expor, de fato, com toda a sinceridade e autenticidade,
se deseja, de fato, anatomizar você ou eviscerar o holopensene fundamental individual.
Inibições. Contudo, somente a ignorância, a obtusidade, a paranoia, o egão, a má-fé,
a hipomnésia ou a autocorrupção franca, podem inibi-lo de se revelar a si próprio. Memoria
exercendo acuitur. Amnésia pode ser tão só fuga intraconsciencial.
Evisceração. Assim, todas as perguntas intrusivas, nos mínimos detalhes íntimos, podem e devem ser autoformuladas a fim de eviscerar a intimidade do microuniverso consciencial,
inclusive as mais aparentemente insignificantes ou proibidas por lei ou pelo Estado.
Autopesquisologia. Por exemplo, vejamos 10 destas questões críticas, rejeitadas por lei,
aqui dispostas na ordem alfabética, podendo ser formuladas por você, homem ou mulher, para
você, obviamente conforme o gênero humano:
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Abortamento. Já pratiquei aborto?
Autocorrupção. Qual o maior pecadilho mental ou patopensene na própria vida?
Autoimagem. Qual a imagem exata mantida por mim mesmo?
Dietética. Precisei de dieta para engordar?
Hipocondria. Vivo cismado com doenças embora saiba ser sadio?
Incontinência. Sofro de incontinência urinária?
Menstruação. Passo por atraso no ciclo menstrual?
Prótese. Uso algum tipo de prótese?
Sexualidade. Sinto falta de apetite sexual?
Tiques. Tenho cacoetes ou tiques nervosos?

Trafarologia. Você já avaliou a extensão do próprio ego? Somente mergulhando na própria intimidade, com os testes mais indiscretos, realistas e francos do estágio comprobatório,
a pessoa poderá identificar os problemas de saúde física e mental, ou os trafares anticosmoéticos,
as causas magnas ainda inviabilizando a habilitação da consciência à condição do serenismo.
Existe até aquela pessoa incapaz de manter intimidade consigo própria. Você tem, de fato, intimidade com você mesmo?
Elencologia. Sob a análise da Holomaturologia, a maturidade consciencial, perante a Cosmoeticologia, exige a definição crua da conscin, de maneira prática, diuturna, na vida cotidiana.
A Cosmoética ainda não nasceu em qualquer destas 30 pessoas (homem ou mulher), elencadas na
ordem alfabética:
01. Abúlico. Quem não veste a camisa nem tira a mão do bolso para alguma coisa útil.
02. Adesista. O adesista à situação do momento dançando sempre conforme o ritmo.
03. Alienado. O ser social não assumido só atuando muito pouco, sempre sob pressão.
04. Amorfo. O homem amorfo, sem critério, dizendo sempre universalista sem o ser.
05. Arrivista. A arrivista de conduta melíflua e sinuosa jamais saindo do soma com lucidez.
06. Autocida. O pactuante auto e heterocorrupto cometendo autocídio lento sem saber.
07. Bandeador. O bandeador de lados ansiando ter, o tempo todo, mais de 1 grupo evolutivo.
08. Camaleão. O homem-camaleão, ou a mulher-camaleoa, dos camaleonismos humanos.
09. Culpado. Quem vive de rabo preso, com culpas no cartório e telhado de vidro.
10. Cúmplice. O contemporizador, cúmplice de ações negativas, perito do jeitinho.
11. Elástica. A mulher elástica, expert nos mais sutis mecanismos de defesa do ego na
Socin.
12. Encoleirado. Quem atua sempre qual vaca de presépio com canga, coleira e chocalhos sob o queixo.
13. Enfermo. Quem não se afirma em nível mais sadio por várias vidas intrafísicas, há
mais de 2 milênios.
14. Eufemista. O eufemista do estrelismo cronicificado, apaixonado por circunlóquios.
15. Hipócrita. O ser social hipócrita sem tirar nem pôr, autocorrupto, lúcido e assumido.
16. Indiferente. O indivíduo não engajado nem mesmo em si próprio ou na própria evolução.
17. Interesseiro. O interesseiro ameboide e a contorcionista jamais deixando as trincheiras.
18. Malabarista. O eterno malabarista ou alpinista social fazendo da vida grande circo
para os shows pessoais.
19. Maquilador. O maquilador de atitudes e posições, amante dos cartões de Natal para
todos.
20. Murista. Quem permanece, muito feliz, invariavelmente indefinido, em cima do
muro.
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21. Oportunista. A oportunista, sempre impalpável, só vivendo sombria, com pecadilhos mentais.
22. Paradão. Aquele indivíduo sempre deixando como está, empurrando tudo com a barriga.
23. Pisa-mansinho. Quem pisa-mansinho por onde vai e sempre reaparece na hora exata da boia.
24. Politiqueiro. O politiqueiro viciado e vicioso na condição da interprisão grupocármica.
25. Socioso. O fazedor de média com todos, espécime da consolação sociosa (enxuga-gelo).
26. Sofista. A pessoa dos panos quentes e das megafalácias lógicas (sofística).
27. Submisso. A Maria-vai-com-as-outras, sempre submissa ao santo da moda e ao dernier cri.
28. Tergiversador. O tergiversador contumaz das doutas ignorâncias de toda natureza
e procedência.
29. Ventoínha. O homem-ventoínha, a mulher-ventoínha ou a consciência-intrafísica-girassol.
30. Vira-casaca. O cara-de-pau, vira-casaca, sem nenhum código de princípios para viver.
Holopensenologia. Cada conscin mantém holopensene específico. Até os gêmeos idênticos têm energosferas e ambientes diversos, não ocupando a mesma posição no espaço.
Atributos. A evolução autoconsciente exige ser potencializada com elevados atributos
conscienciais, baseados na Cosmoeticologia. Não raro, há traços bons ou maus os quais a pessoa
ignora quanto a si mesma.
Caracterologia. A partir da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30
traços da genialidade cosmoética e anticosmoética:
Tabela – Genialidade Cosmoética
Nos

Genialidade Cosmoética

Genialidade Anticosmoética

01.

Afabilidade: encanto, carinho

Arrogância: sobranceria, soberba

02.

Altruísmo: amor universal, calor

Prepotência: misantropia, lástimas

03.

Autoridade moral: segurança

Bazófia: vaniloquência, gabolices

04.

Benevolência: bondade, doçura

Malevolência: mau caratismo, tolices

05.

Civilidade: prudência, bom gosto

Baixarias: ciumeira, inexperiência

06.

Comedimento: abnegação, desafogo

Empáfia: intemperança, desmandos

07.

Compaixão: respeito, satisfação

Hipocrisia: puritanismo, preconceitos

08.

Competência: merecimento real

Incompetência: impostura, falsidades

09.

Confraternidade: condescendência

Ermitania: filáucia, marotagens

10.

Cordialidade: cortesia, educação

Estardalhância: fatuidade, desatenção

11.

Desprendimento: filantropia

Autopatia: egoísmo, usuras

12.

Desvaidade: sabedoria, beleza

Protérvia: vanglória, fealdade egoica

13.

Dignidade: honestidade, caráter

Picardia: desonestidade, infantilidades

14.

Equanimidade: bom senso, consolo

Iniquidade: perversidade, abusos
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Genialidade Cosmoética

Genialidade Anticosmoética

15.

Espírito democrático: cordura

Esnobismo: pomposidade, pirracismos

16.

Espírito humanitário: esperança

Cabotinice: repulsa, aversões gratuitas

17.

Gentileza: amabilidade, regozijo

Exibicionismo: infamação, calúnias

18.

Hospitalidade: fidalguia natural

Mesquinhez: megalomania, sordidez

19.

Incorruptibilidade: inculpação

Ostentação: corrupção, culpabilidade

20.

Jovialidade: alegria, otimismo

Afoiteza: sirigaitismo, solércia

21.

Magnanimidade: generosidade

Desesperação: implacabilidade, revide

22.

Modéstia: moderação, bonomia

Imodéstia: prosápia, jactâncias ocas

23.

Motivação: senso de priorização

Indiferentismo: negligência, incúria

24.

Prestimosidade: conciliação

Petulância: pedantismo, asperezas

25.

Probidade: integridade, lisura

Astúcia: improbidade, fraudulência

26.

Reconhecimento: gratidão sincera

Ingratidão: inclemência, coiceira

27.

Responsabilidade: autoconsciência

Desídia: abandono do dever pessoal

28.

Simpatia: dedicação, afeto puro

Desamor: mágoa, fúria, vexames

29.

Simplicidade: lhaneza, destemor

Triunfalismo: despotismo, amaurose

30.

Temperança: retidão, ética lúcida

Desvirtude: pecadaços, novas recaídas

Teste. Quais traços predominam em você: os da primeira ou os da segunda coluna?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o código pessoal de Cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Conduta cosmoética: Conviviologia.
2. Interassistencialidade: Assistenciologia.
3. Lisura: Cosmoeticologia.
4. Ortopensenidade: Cosmoeticologia.
5. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.
6. Senso universalista: Cosmoeticologia.
7. Verbaciologia: Conscienciometrologia.

A COSMOETICOLOGIA É O CONJUNTO DE NORMAS UNIVERSAIS E MULTIDIMENSIONAIS, ALÉM DOS PRINCÍPIOS
DA MORAL HUMANA, RESPEITADO PELA CONSCIÊNCIA
MAIS LÚCIDA, JÁ CIENTE DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
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Questionologia. Com qual nível de definição holopensênica você vive? A Cosmoeticologia teática já nasceu em você, experimentador ou experimentadora, através de ortopensenes?
Você já tem a intencionalidade regulada pelo código pessoal de Cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 87 e 132.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 57.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 94.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 18.
5. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 64.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 355.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 635 e 652.
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PESSOAL DE GENEROSIDADE
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O código pessoal de generosidade é a compilação sistêmica de preceitos,
prescrições, ditames, normas, princípios, regulamentos e paraleis, embasadas na interassistência
a partir da doação, abnegação, gratidão, perdão, prestimosidade, cosmoeticidade e bondade, da
conscin, homem ou mulher, lúcida quanto à Paradireitologia, interessada em aplicar prioritariamente a benignidade nas interrelações grupocármicas objetivando a policarmalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo código deriva do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, kódikós. Apareceu no Século XV. O vocábulo pessoal provém do idioma
Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. A palavra generosidade procede também do
idioma Latim, generositas, “nobreza; fidalguia; de boa qualidade; boa raça (de animais)”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Estatuto pessoal de liberalidade. 2. Código pessoal de conduta large. 3. Estatuto de doação pessoal. 4. Código pessoal de magnanimidade.
Neologia. As 4 expressões compostas código pessoal de generosidade, minicláusula do
código pessoal de generosidade, maxicláusula do código pessoal de generosidade e megacláusula do código pessoal de generosidade são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Código pessoal de conduta miserê. 2. Código pessoal egocêntrico.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade;
a conscin large; o neomodus vivendi grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade interassistencial paradireitológica.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Bondade
significa megainteligência. Inexiste generosidade exploradora. Autocorrupção é antigenerosidade. Tenhamos generosidade assistencial. Quem exemplifica, educa. Evolução é generosidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da generosidade; o holopensene grupal da solidariedade teática; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da interassistencialidade paradireitológica.
Fatologia: o compilamento evolutivo de ações teáticas na convivialidade diuturna; a regulamentação das condutas interassistenciais; a autabnegação cosmoética através da doação;
a descentralização do ego; a prioridade evolutiva; as atitudes visando à consecução da autoproéxis; a magnitude da consciência doadora; a grandeza interior; a nobreza de caráter; a satisfação
benévola; a convivialidade multifamiliar; o pronto-socorro providencial; a outorga do livre arbítrio; o rompimento de relações parentais; o ajuste cármico; a inseparabilidade grupocármica; a eliminação de pendências intrafísicas e interdimensionais; a revogação do determinismo; a exoneração da interprisão; o ato de apagar os vestígios do passado; o ato de relevar as ofensas; o ato evoluído de jamais cortar relações com qualquer pessoa; o ato de jamais fechar as portas; a autorrenúncia cosmoética; a cláusula pétrea proexológica; os artigos, parágrafos, incisos e alíneas paradireitológicas derrogando normas anacrônicas; a moderação; a mediação; a ponderação; a reflexão;
a compreensão; a harmonização; a pacificação; a recomposição; a generosidade sendo o perdão
completo; a autodisponibilidade interassistencial; a máxima intentio recta; a retribuição dos aportes; a doação da biblioteca particular para a biblioteca pública; o fim da disputa por terras oriun-
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das de herança; a eliminação dos cotovelomas; a evitação do acumpliciamento anticosmoético;
o senso de altruísmo; a fiança policármica; o senso de paradever Pós-Curso Intermissivo (CI);
o assistenciograma pessoal; o acordo; a avença; a trégua; o ato de abrir mão de direitos em favor
do assistido; o humanitarismo; o neoempreendimento evolutivo; o gesto de solidariedade; o bem-estar pessoal oriundo do bem-estar alheio; a acabativa interassistencial potencializando a evolução grupal; a generosidade dos membros do Colégio Invisível da Paradireitologia em construir
o Laboratório do Paradireito e doar ao Campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC) – Foz do Iguaçu (Ano-base: 2013); o upgrade na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o Paradireito.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada no momento evolutivo exato; a função de pacificador grupal do evoluciólogo; os parabanhos energéticos confirmatórios da intencionalidade sadia perante
os atos doadores extrafísicos; o fortalecimento dos paravínculos; o calculismo cosmoético abrangendo a condição da multiexistencialidade; o direito das consciexes; a neutralização dos assediadores com a interassistencialidade; o reconhecimento e o agradecimento perante a assistência dos
amparadores extrafísicos; a candidatura à desperticidade; a aplicação máxima da inteligência evolutiva ínsita em toda a estrutura dos artigos, parágrafos e alíneas do código pessoal de generosidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tarístico autoposicionamento–verbação teática; o sinergismo autodiscernimento-autoincorruptibilidade.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio de pensar
no grupo acima do próprio eu; o princípio do aprender fazendo; o princípio do respeito interconsciencial; o princípio evolutivo ―os afins se atraem‖; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de generosidade na condição de cláusula pétrea do código pessoal de Cosmoética (CPC) do intermissivista lúcido.
Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria do Paradireito; a teoria da reurbex.
Tecnologia: o embasamento para a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão; a técnica da pacificação interconsciencial; a técnica do mimo energético; a técnica da mediação; a técnica da conciliação; a técnica da tenepes; a técnica da amparabilidade parajurídica.
Voluntariologia: o voluntariado no Programa Amigos da Enciclopédia; o voluntariado
paradireitológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos acumulativos dos recursos conscienciais e financeiros bem aplicados objetivando o compléxis.
Neossinapsologia: as neossinapses paradireitológicas predominando sobre as retrossinapses do justiceiro, após a recin do CI.
Ciclologia: a quebra do ciclo vítima-algoz; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a generosidade; a magnanimidade; a interassistencialidade; a benignidade; a amorosidade; a incorruptibilidade; a megafraternidade.
Binomiologia: o binômio auto-herança–heteropartilha; o binômio pendência-solução;
o binômio pacificação-compensação; o binômio perda financeira–ganho evolutivo; o binômio
exigências-concessões.
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Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação Pré-Intermissiologia–liderança interassistencial; a interação código pessoal de generosidade–código pessoal de Cosmoética; a interação renúncia cosmoética–amortização evolutiva.
Crescendologia: o crescendo equipin generosa–equipex qualificada; o crescendo amparador intrafísico–amparador extrafísico; o crescendo ação generosa–intentio recta–mecenato
evolutivo; o crescendo dever de reparação–dever de beneficência; o crescendo doação–perdão–
–libertação–amizade raríssima; o crescendo recepção intermissiva–doação intrafísica; o crescendo de ortovivências depurando a interassistência paradireitológica.
Trinomiologia: o trinômio partilha de bens–partilha do saber–compartilhamento consciencial; o trinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o trinômio pessoa-grupo-coletividade.
Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-generosidade-honestidade-evolutividade; o polinômio libertador abdicação–desapego–desambição–desprendimento cosmoético; o polinômio autabnegação–autossacrifício–concessão–renúncia cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo egão / altruísmo; o antagonismo falta de perdão
/ heteroperdão; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo avareza / generosidade; o antagonismo sinecura / voluntariado conscienciológico.
Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo de o assistente generoso se eclipsar em favor do assistido.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia; a assistenciocracia; a benignocracia; a meritocracia; a política do bem-estar geral.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência; as leis da
convivialidade sadia; a liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas; a Parajurisprudência Universal permeando a Intrafisicologia; as leis do Paradireito.
Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a proexofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia; a paradireitofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome do justiceiro; a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a teaticoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Holoconviviologia;
a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Policarmologia; a Holomaturologia; a Paraprocedenciologia; a Maxiproexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o advogado; o servidor público; o juiz; o mediador; o político; o empresário; o amigo; o colega de trabalho; o duplista; o vizinho; o padrinho; o tio; o pai; o sobrinho;
o conscienciólogo; o amparador intrafísico; o conviviólogo; o desperto; o cosmoeticólogo; o proexista; o acoplamentista; o epicon lúcido; o ofiexista; o teleguiado autocrítico; o paradireitólogo;
o evoluciólogo; o Serenão; o amparador extrafísico Serenus (Quintus Serenus Sammonicus).
Femininologia: a advogada; a servidora pública; a juíza; a mediadora; a política; a empresária; a amiga; a colega de trabalho; a duplista; a vizinha; a madrinha; a tia; a mãe; a sobrinha;
a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a convivióloga; a desperta; a cosmoeticóloga; a proexista; a acoplamentista; a epicon lúcida; a ofiexista; a teleguiada autocrítica; a paradireitóloga;
a evolucióloga; a Serenona.
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Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens mediator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens megadonator; o Homo sapiens
benevolus; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicláusula do código pessoal de generosidade = a aplicada à assunção
do pagamento pelo conserto do carro abalroado em acidente de trânsito, mesmo estando correto
na condução do veículo; maxicláusula do código pessoal de generosidade = a aplicada à assunção
do pagamento de débito do jurisdicionado pelo próprio juiz, extrapolando as leis humanas, atuando na condição de paradireitólogo; megacláusula do código pessoal de generosidade = a aplicada
à venda de imóvel objetivando a publicação e doação de livro ou tratado interassistencial.
Culturologia: a cultura da doação; a cultura da mediação; a cultura da evolução; a cultura da paz; a cultura da fraternidade; a cultura da generosidade; a cultura da interassistencialidade.
Cláusulas. Sob a égide da Paradireitologia, eis 30 exemplos de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas do código pessoal de generosidade, abrangendo os mais variados tipos de assistência inerente à doação, em ordem alfabética, distribuídos em 8 categorias:
A. Anticonflitividade: quanto aos débitos oriundos de dívidas já contraídas.
01. Bem penhorado. Proceder ao levantamento de bem penhorado ou liberação de objeto gravado com ônus de penhor, devolvendo ao assistido a posse e propriedade do bem.
02. Imobiliários. Fazer o pagamento para o devedor das parcelas atrasadas do imóvel financiado.
03. Judiciário. Quitar débito judicial do assistido, extinguindo a lide processual.
04. Trânsito. Pagar as despesas por abalroamento no trânsito, embora seja a parte lesada.
B. Evolutividade: quanto à doação para incentivar a consecução da proéxis.
05. Consciencioterápica. Pagar sessões consciencioterápicas de outrem.
06. Empreendimentos. Financiar construção de Instituição Conscienciocêntrica ou Laboratório Conscienciológico.
07. Parapedagógica. Patrocinar Cursos conscienciológicos.
08. Programas. Participar do Programa Amigos da Enciclopédia.
C. Fitoconvivialidade: quanto à convivência e contribuição com a Natureza.
09. Cuidados. Regar as plantas com cuidado, reconhecendo-as como princípios conscienciais e não apenas por obrigação; evitar pisar na grama.
10. Plantação. Plantar árvores frutíferas no jardim ou quintal de casa.
11. Preservação. Contribuir ou participar de eventos sócio-políticos objetivando a preservação de matas e florestas.
D. Holossomaticidade: quanto à doação visando à saúde do assistido.
12. Bancos. Doar ou participar de campanhas para a doação de sangue, órgãos e próteses.
13. Plano de Saúde. Pagar ou contribuir com o plano de saúde.
14. Tratamentos. Proporcionar tratamentos de Fisioterapia, Psicoterapia e Odontologia.
E. Intelectualidade: quanto à doação para enriquecer os aportes intelectuais do assistido.
15. Anuidade escolar. Pagar as despesas do Colégio ou Universidade.
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16. Especialização. Patrocinar cursos para formação profissional, pós-graduação ou
mestrado.
17. Idiomas. Custear Cursos de idiomas.
18. Livros. Fazer doações de livros.
F. Sociabilidade: quanto aos diversos aspectos inerentes à vida social do assistido.
19. Decoração. Preparar com desvelo o quarto do recém-nascido.
20. Festas. Patrocinar festa surpresa de aniversário para os amigos ou duplista.
21. Presentes. Presentear aos nubentes no casamento.
22. Viagem. Pagar a viagem de férias desassediadoras.
G. Sustentabilidade: quanto à saúde financeira do assistido.
23. Herança. Incluir afilhados ou sobrinhos sendo beneficiários em testamento.
24. Moradia. Doar imóvel para resguardar a moradia.
25. Poupança. Aplicar em conta poupança a título de assegurar bom curso universitário
26. Previdência. Pagar a previdência privada garantindo o futuro mediato.
H. Zooconvivialidade: quanto à convivência sadia e exemplarista com os princípios
conscienciais.
27. Animais. Contribuir com Organizações Não Governamentais (ONGs) cuidadoras
de animais abandonados.
28. Insetos. Colher com paciência as aranhas e milípedes dentro de casa e colocá-los no
jardim ou quintal.
29. Pássaros. Colocar adesivo colorido nas vidraças impedindo o abalroamento e morte
de pássaros.
30. Pets. Adotar o animal de estimação, carente e sem pedigree, ao invés de comprar
e esnobar com mimos o pet requintado.
Proexologia. Após o estágio no Curso Intermissivo, a conscin ressomada vai possivelmente inserir 8 cláusulas no código pessoal de generosidade, citadas em ordem alfabética, objetivando o completismo proexológico:
1. Conscienciometria. Ser conscin cobaia voluntária na Associação Internacional de
Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS).
2. Consciencioterapia. Ser evoluciente ao se submeter à consciencioterapia na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
3. Duplismo. Constituir dupla evolutiva.
4. Equipin. Compor equipe intrafísica (equipin) através do voluntariado conscienciológico.
5. Gescon. Escrever e publicar livros (obra prima pessoal), doando o patrimônio intelectual e objetivando o autorrevezamento.
6. Tenepes. Praticar a tenepes objetivando a conquista da autofiex.
7. Testes. Submeter-se à Prova Geral de Conscienciologia e à Prova da Imagística.
8. Verbetografia. Escrever e defender verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o código pessoal de generosidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autossacrifício: Cosmoeticologia; Neutro.
Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Legislador evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Lei Suprema: Politicologia; Homeostático.
Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
Mecenatologia: Interassistenciologia; Neutro.
Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

O CÓDIGO PESSOAL DE GENEROSIDADE, EMBASADO
E CONSTITUÍDO COM NORMAS MULTIDIMENSIONAIS
DE AUTABNEGAÇÃO COSMOÉTICA E DOAÇÃO, É MARCO
EVOLUTIVO DO INTERMISSISTA PARADIREITÓLOGO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compilou o estatuto pessoal de generosidade?
Em face da Autoconscienciometrologia, as cláusulas componentes são mais condizentes com
o Direito ou com a Paradireitologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 326; 587
a 589 e 1.262 a 1.264.
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 198.

M. G. R.
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PESSOAL DE PARASSEGURANÇA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O código pessoal de parassegurança é o conjunto de normas e medidas paraprofiláticas, fundamentadas no Paradireito, empregado pela conscin lúcida, homem ou mulher,
com o objetivo de evitar, prevenir ou mitigar eventuais situações multidimensionais difíceis, danosas ou perigosas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo c digo deriva do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, k dik s. Apareceu no Século XV. O vocábulo pessoal provém igualmente do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo seguro vem do
idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente 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”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra segurança surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Normas autopreventivas multidimensionais. 2. Código de autossegurança holossomática. 3. Esquema pessoal de paraproteção. 4. Senso pessoal de parassegurança. 5. Medidas pessoais de paraprecaução. 6. Normas de autodefesa holossomática. 7. Normas
de paraprevenção pessoal. 8. Sistema de parassegurança pessoal. 9. Normas e regulamentos de
parassegurança pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas código pessoal de parassegurança, código pessoal
de parassegurança básico e código pessoal de parassegurança avançado são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Autovulnerabilidade multidimensional. 2. Desproteção existencial.
3. Entropia consciencial. 4. Inépcia perceptiva multidimensional. 5. Parainsegurança. 6. Pseudoparassegurança; semissegurança.
Estrangeirismologia: o lema auf der Hut sein; o high safety degree; os safety standards; o feeling pessoal; a accident proneness; o preceito ad cautelam; a expressão de despedida
take care.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da segurança consciencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parassegurança: autodiscernimento expandido.
Coloquiologia: – É melhor prevenir do que remediar.
Citaciologia: – A melhor maneira de ficar em segurança é nunca se sentir seguro (Benjamin Franklin, 1706–1790). A desconfiança é a mãe da segurança (Madeleine de Scudéry,
1607–1701).
Proverbiologia: – Segurança: responsabilidade de todos nós.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da parassegurança; o holopensene da autodefesa
energética em qualquer dimensão existencial; a autopensenização qualificada pela Cosmoética;
o holopensene pessoal da segurança lúcida; a retilinearidade pensênica para a segurança; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene do alerta parapsíquico.
Fatologia: a autovigilância ininterrupta; a sensação de segurança; a segurança íntima nos
procedimentos; a expansão da segurança pessoal; a autoverificação permanente da intencionalidade pessoal; a Cosmoética vivenciada em alto nível; o ato de não pensar mal de ninguém; a desper-
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ticidade; a mente sempre alerta; a intimidade tranquila; a depuração dos hábitos sadios; a segurança emprestada (conscin acompanhada); a autodisciplina dos horários; a autorganização das rotinas
úteis; o autodiscernimento da defesa do melhor para todos; a segurança alimentar; a precaução
quanto às possíveis falhas de segurança; as normas de segurança detalhistas; as zonas de segurança; o restringimento da liberdade para maior segurança; as medidas de segurança extra; a autoprontidão nas providências preventivas; as condutas profiláticas adicionais; as medidas, critérios
e normas de segurança suplementares; a precaução quanto às possíveis falhas de segurança;
a quebra de possível cadeia de acidentes de percurso; o autopreparo para as inevitáveis ocorrências fora das expectativas habituais; a força presencial pacífica; o porte pessoal de segurança;
o alerta consciencial; a percepção de risco; os sinais de segurança; a vontade decidida; a percepção da periculosidade ambiental; a sensação de não estar protegido; o risco calculado; a anulação
dos efeitos de todos tipos de adversidades; as frases de alerta em bulas e rótulos de medicamentos; as placas de sinalização; o contratempo; o ato inseguro; a autoimunidade aos pertúrbios exteriores de qualquer tempo; o autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a autoparapercepção; a pangrafia; a parassegurança garantida pelas ações dos amparadores de função; os parassentinelas nas ações de vigilância; a bolha de segurança energética; a inspiração extrafísica; a intuição do amparador extrafísico; as conexões entre
as conscins e consciexes engajadas no maximecanismo multidimensional; a autoperspicácia multidimensional contínua; o emprego do radar parapsíquico pessoal; a parainterceptação desassediadora; o ataque extrafísico; a alcova blindada; a ação do encaminhamento interassistencial ou
o afastamento técnico das consciexes invasoras de holopensenes e violadoras das autopensenizações alheias; os sistemas de parassegurança do maximecanismo interassistencial multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a anulação do fluxo de inspirações baratrosféricas; a iscagem consciente; o paradiagnóstico; a desassimilação simpática (desassim); a atuação
profilática dos amparadores extrafísicos; o paradesconfiômetro da conscin lúcida em ação; a parafenomenalidade prenunciando os acontecimentos para quem possui paraolhos para ver; a atenção
aos avisos precisos da parapreceptoria; a exteriorização voluntária de energias enquanto recurso
de autodefesa consciencial; a não sucumbência às energias conscienciais (ECs) tóxicas; a autoconscientização máxima do Paradireito e do Paradever.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo ativo–parassegurança ativada; o sinergismo intencionalidade-autodiscernimento-ortopensenidade; o sinergismo higidez cosmoética–autoparassegurança ampliada; o sinergismo autoparassegurança–força presencial.
Principiologia: o princípio do Paradireito; o princípio do direito universal à autossegurança; o princípio da precaução; o princípio da autodefesa cosmoética; o princípio da segurança
ampliada; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da desassedialidade intraconsciencial; o princípio da não-violência.
Codigologia: o código pessoal de parassegurança; o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria da inexistência da segurança total; a teoria e a vivência do primado do autodiscernimento contínuo; a teoria dos círculos concêntricos; a teoria da redução da
oportunidade.
Tecnologia: a técnica da autovigilância ininterrupta; as técnicas de segurança pessoal;
a Paratecnologia de segurança extrafísica; as técnicas para o autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica dos 15 minutos de espera para neutralização dos acidentes de percurso; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas de autodefesa energética; a técnica de instalação
do estado vibracional; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da conscienciometria; a técnica da Consciencioterapia.
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Voluntariologia: o voluntário participante da Comissão de Segurança da Cognópolis;
o voluntário ativo do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o voluntário conscienciômetra; o voluntário consciencioterapeuta; o voluntário monitor de cursos conscienciológicos e dinâmicas
parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da projeção lúcida (Projetarium); o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas.
Efeitologia: o efeito do parapsiquismo lúcido na parassegurança pessoal; o efeito da
aplicação das técnicas de parassegurança pessoal; o efeito do autodomínio das energias conscienciais; o efeito do estado vibracional profilático; o efeito do autodomínio emocional; o efeito
da autopensenidade hígida; o efeito da aplicação do autocentramento consciencial; o efeito da
pontualidade enquanto profilaxia nas interrelações multidimensionais; o efeito da falha de segurança.
Neossinapsologia: as neossinapses para a qualificação da segurança pessoal; as conexões das paraneossinapses para o desenvolvimento da parassegurança pessoal.
Ciclologia: o ciclo parapsiquismo ativado–paraperceptividade desenvolvida–autoparassegurança instalada.
Enumerologia: a autovigilância; a autopercepção; a autofocalização; o autoparapsiquismo; o autodiscernimento; a autodefesa; a autossegurança.
Binomiologia: o binômio hiperacuidade-parassegurança; o binômio autocontrole-autodefesa; o binômio autonomia-autossegurança; o binômio paradireito-paradever.
Interaciologia: a interação produção de defesas–ampliação da proteção; a interação vigiar-esquadrinhar; a interação preservação–tino detector; a interação autossegurança–segurança ambiental.
Crescendologia: o crescendo parassegurança individual–parassegurança coletiva;
o crescendo menor entropia–maior segurança.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo-autodiscernimento-autossegurança;
o trinômio ação profilática–ação emergencial–autossegurança; o trinômio segurança excessiva–
–perda da liberdade–gaiola de ouro; o trinômio insegurança pessoal–ações defensivas–autoprisão; o trinômio parainsegurança-pseudossegurança-acidente.
Polinomiologia: o polinômio Conscienciometria-Consciencioterapia-AVA-parassegurança.
Antagonismologia: o antagonismo autoinsegurança / autodefesa; o antagonismo entropia consciencial / parassegurança pessoal; o antagonismo ostentação / discrição.
Paradoxologia: o paradoxo de justificar a guerra em nome da segurança.
Politicologia: a política de invocar a segurança para legitimar o uso da força; a política
da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU: “toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
Legislogia: as leis do direito universal à segurança e à integridade física; as leis dos
direitos interconscienciais; a consciência versada nas leis da Paradireitologia; a lei da sobrevivência intrafísica; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a autexperimentofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a disciplinofilia;
a parapsicofilia; a paratecnofilia; a raciocinofilia; a sociofilia; a autodiscernimentofilia.
Fobiologia: as fobias generalizadas; a disciplinofobia; a decidofobia; a egofobia; a agorafobia; a atropofobia; a biofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do pânico; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Balint; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do medo; a síndrome da impontualidade.
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Maniologia: a riscomania; a mania de perseguição; a autassediomania; a mania de desrespeitar limites; a mania da segurança excessiva; a mania de trancar e reverificar se trancou as
portas; a fracassomania.
Mitologia: o mito do corpo fechado; o mito do ―não vai acontecer comigo‖; o mito de
estar sempre seguro; o mito de todas as conscins terem amparador; o mito do ―anjo da guarda
me protege‖; o mito da proteção divina.
Holotecologia: a segurançoteca; a paradireitoteca; a juridicoteca; a experimentoteca;
a parapercepcioteca; a discernimentoteca; a sinaleticoteca; a profilaticoteca; a precognoteca;
a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodespertologia; a Autossinaleticologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Parassociologia; a Parencriptologia; a Conviviologia; a Vitimologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin guarda-costas; a personalidade humana atalaia; a pessoa antenada; a conscin autorganizada; a conscin cosmoética; a conscin detalhista; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o observador; o prevenido; o vigilante; o protetor; o sentinela; o defensivo; o amparador intrafísico; o autodecisor; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o exemplarista; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o homem de ação; o planejador; o precursor.
Femininologia: a observadora; a prevenida; a vigilante; a protetora; a sentinela; a defensiva; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a exemplarista; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a mulher de ação; a planejadora; a precursora.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens securus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: código pessoal de parassegurança básico = o da conscin obedecendo
aos sinais, símbolos, sons, gestos e regras convencionados pela Socin; código pessoal de parassegurança avançado = o da conscin, com autodiscernimento parapsíquico, aplicando medidas de
proteção dupla no continuum físico-extrafisico.
Culturologia: a cultura da segurança pessoal; a cultura da segurança comportamental;
a cultura da segurança alimentar; a cultura da omnipreventividade; a cultura da liberdade; a cultura da não violência; a cultura parapsíquica; a paracultura profilática das práticas bioenergéticas.
Categorias. Pela Experimentologia, as ações no âmbito do código pessoal de parassegurança podem ser praticadas nos 3 estados conscienciais, listados na ordem lógica:
1. Intrafísico: as práticas ou procedimentos realizados pela conscin (sinalética energética e parapsíquica pessoal).
2. Extrafísico: as práticas ou procedimentos realizados pela consciex (amparo de função).
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3. Projetivo: as práticas ou procedimentos aplicados pela consciência quando projetada
(volitação; permeabilidade do psicossoma; invulnerabilidade; agentes físicos; invisibilidade ou intangibilidade aos seres humanos).
Máximas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 máximas do Paradireito condizentes com o código pessoal de parassegurança:
1. CPC: aplicação do código pessoal de Cosmoética, de alto nível.
2. Democracia pura: vivência do exercício pleno dos direitos e deveres individuais.
3. Estado Mundial: implantação da Conviviologia Avançada.
4. Transmigrações: aplicação da parassegurança interplanetária.
5. Universalismo: busca da holomaturidade enquanto premissa da evolução consciencial.
Taxologia. Segundo a Paraprofilaxia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 posturas no âmbito do código pessoal de parassegurança, a serem adotadas pelas consciências lúcidas,
de modo habitual:
01. Antecipação: antever acontecimentos para evitar atos impensados, desleixo e inobservância.
02. Antirreatividade: evitar envolver-se em discussões verbais ou embates corporais,
comportamentos comuns a pessoas de pavio curto.
03. Atenção: estar atento, o tempo todo, em qualquer dimensão de manifestação consciencial.
04. Autoproteção: desenvolver a hiperacuidade de modo a não permitir falhas na
autoproteção, sejam elas causadas por negligência, esquecimento, hábito, vício ou circunstâncias.
05. Detalhismo: valorizar as repercussões holossomáticas, multidimensionais, principalmente aquelas sutis, pequenas, sem aparente importância ou de pouca relevância.
06. Equilíbrio: criar o hábito de refletir sempre antes de agir e se pronunciar, pois
a imperturbabilidade anula as interferências assediadoras.
07. Esquadrinhamento: realizar o esquadrinhamento completo dos locais onde serão
realizados estudos e trabalhos interassistenciais.
08. Organização: empregar sempre o princípio básico da segurança organização-limpeza-arrumação.
09. Parapercepção: desenvolver e mapear a sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto paratécnica inteligente para a autossuficiência.
10. Respeito: observar e cumprir as normas de segurança em todas atividades desenvolvidas e locais frequentados. Avisos não são mera formalidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 código pessoal de parassegurança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Taxologia da segurança: Experimentologia; Neutro.

O CÓDIGO PESSOAL DE PARASSEGURANÇA É ORIUNDO
DA PROGRESSÃO INSTINTO-RAZÃO-AUTODISCENIMENTO,
ATÉ O OMNIMONITORAMENTO PESSOAL PERMANENTE
QUALIFICANDO A CONSCIN EM MINIPEÇA ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já tem código pessoal de parassegurança? Reconhece a importância da autovigilância ininterrupta na evolução consciencial?
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 867, 869, 877, 878 e 964.

C. R. F.
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CÓDIGO PESSOAL VIGENTE
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O código pessoal vigente (CPV) é o conjunto de cláusulas, princípios, regras, leis, normas, parâmetros e regulamentos, sadios ou patológicos, atuantes de modo espontâneo e natural nas automanifestações pensênicas da conscin, mulher ou homem, seja consciente ou
inconsciente, anteriormente à elaboração lúcida e sistemática do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo código deriva do idioma Latim, codex, “escrito; registro; livro”,
e este do idioma Grego, kódikós. Apareceu no Século XV. O vocábulo pessoal provém do mesmo
idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. A palavra vigente procede também
do idioma Latim, vigere, “estar bem vivo; ser vigoroso; vigorar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Código praticado. 2. Paradigma pessoal em vigor. 3. Norma pessoal em vigência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo vigente: avigoramento; avigorar; envigorar; revigorada; revigorado; revigoramento; revigorante; revigorar; revigorável; revigorizado; revigorizador; revigorizável; vigência; viger; vigor; vigorador;
vigoramento; vigorante; vigorar; vigorável; vigorizado; vigorizador; vigorizável.
Neologia. As 4 expressões compostas código pessoal vigente, código pessoal vigente rudimentar, código pessoal vigente medíocre e código pessoal vigente avançado são neologismos
técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Código pessoal de Cosmoética. 2. Norma prescrita. 3. Código ab-rogado.
Estrangeirismologia: o modus operandi intraconsciencial personalíssimo; o locus of
control interno; o nosce te ipsum; o curriculum vitae pessoal; as autopesquisas ad nauseam; o feedback interassistencial; a awareness; a penetralia mentis; a glasnost.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenização permanente.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Cláusulas regem ações.
Coloquiologia: – A natureza humana não falha.
Citaciologia: – Que sei eu do que serei eu que não sei quem sou? (Fernando Pessoa,
1888–1935).
Proverbiologia: – Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autobservação permanente; os autopensenes;
a autopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os heredopensenes; a heredopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade.
Fatologia: a decodificação da própria natureza; a autauscultação; a engenharia reversa
de si mesmo; a intrarticulação heurística; o pensamento indutivo; o temperamento pró-Alzheimer;
o temperamento pró-desperticidade; os esquemas mentais; as distorções cognitivas; os valores
pessoais; os desafios androssomáticos; os desafios ginossomáticos; os fatos orientando as autopesquisas; o repertório comportamental; o etograma; a desconfortável zona de conforto; o CPV
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seguido e não identificado; o CPC criado e não seguido; a autenticidade intrínseca da automanifestação; o tempo de vigência do código; o alcance do código em vigor; a etiologia da Etologia;
a extinção dos instintos; a anomia; o aprimoramento cosmoético do código pessoal vigente;
o conscienciograma; o gráfico 360º plotando as 100 qualidades do conscienciograma; o autoinventariograma; o mapa conscienciométrico; o dossiê autoconscienciométrico; a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a reconstituição dos fatos através
da análise dos dados da caixa-preta; o cientista mapeando integralmente o próprio código genético e descobrindo muito pouco sobre si mesmo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições confirmando e enriquecendo as autopesquisas; o campo conscienciométrico; a paraconscienciometria do evoluciólogo; a Paragenética perpetuando o temperamento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo transposição
retrossináptica–consolidação neossináptica.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da incerteza.
Codigologia: o código pessoal vigente; o código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código consagrado; o códego.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do pensene; a teoria da Paracerebrologia.
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia voluntária do conscienciograma; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica da autorreflexão de
5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: os efeitos de conhecer a realidade sobre si próprio; o efeito heureca; o efeito halo da autodescoberta.
Neossinapsologia: o aprimoramento cosmoético do CPV exigindo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo identificação do CPV–criação do CPC–recin.
Enumerologia: a cláusula antiga; a cláusula recente; a cláusula sadia; a cláusula anacrônica; a cláusula nova; a cláusula pétrea; a cláusula faltante.
Binomiologia: o binômio retrossinapse-neossinapse; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio Autopesquisologia-Autexperimentologia; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio conscin-cobaia–amparador conscienciômetra; o binômio cognição-responsabilidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Autoconscienciometria-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação decodificação do CPV–codificação do CPC; a interação Genética-Paragenética; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação cosmograma-conscienciograma.
Crescendologia: o crescendo regimento interno–estatuto–princípios filosóficos; o crescendo estado sem lei–constituição federal–código do Estado Mundial; o crescendo lei municipal–
–lei estadual–lei federal–lei internacional.
Trinomiologia: o trinômio cerebelo-cérebro-neocórtex; o trinômio trafor-trafar-trafal;
o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio da holomaturidade
autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade; o trinômio consciencio-
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grama-energograma-proexograma; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção.
Antagonismologia: o antagonismo código vigente / código prescrito; o antagonismo codigo praticado / código almejado; o antagonismo renovação / tradição.
Paradoxologia: o paradoxo da derrogação das leis da natureza pelo Serenão; o paradoxo do domínio do microuniverso consciencial aumentar o domínio sobre o universo exterior.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: as leis gerais da Ciência; as leis particulares do microuniverso consciencial; a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa; as leis inúteis debilitando as necessárias.
Filiologia: a autopesquisofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a síndrome da mão alheia; a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito do código sem lacunas.
Holotecologia: a abjuncioteca; a criticoteca; a autocognoteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a recicloteca; a egoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; o Paradireito; o Paradever; a Reeducaciologia; a Etologia; a Evoluciologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin autopesquisadora; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ordenatus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo
sapiens cohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: código pessoal vigente rudimentar = o da consciênçula; código pessoal
vigente medíocre = o do pré-serenão vulgar; código pessoal vigente avançado = o do evoluciólogo.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Autopesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o código pessoal vigente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Códego: Egologia; Homeostático.
06. Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
08. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
11. Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
12. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
13. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
14. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.

A IDENTIFICAÇÃO, ESTUDO APROFUNDADO E RECICLAGEM DO CÓDIGO PESSOAL VIGENTE SÃO PRIORIDADES
PARA A CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, INTERESSADA NO AUTOBURILAMENTO COSMOÉTICO DA ETOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto ao código pessoal vigente? Já identificou as principais cláusulas a serem recicladas? Você possui código pessoal de Cosmoética?
A. G. A.
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COEDES
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coedes é o acrônimo formado pela expressão coexistência desvinculada
ou o convívio harmônico da pessoa com outra, apesar das diferenças existentes entre as personalidades, sejam físicas, sexuais, emocionais, intencionais, conscienciais, parapsíquicas ou evolutivas
propriamente ditas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo co procede do idioma Latim, cum, “com; companhia; 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. O prefixo des vem do idioma Latim, dis
ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo vinculada deriva também do idioma Latim, vinculatus, “ligado; atado”, particípio passado de vinculare, “ligar; atar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Coexistência desvinculada. 2. Coexistência com admiração-discordância. 3. Princípio da descrença.
Neologia. O termo coedes e as duas expressões compostas coedes inconsciente e coedes
autoconsciente são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Coexistência compartilhada. 2. Coexistência maxiproexológica.
3. Vinculação interpessoal. 4. Experiência pessoal.
Estrangeirismologia: os campi da coexistência; o Conviviarium; a convivência free
from compromise; o living apart dos danos causados pelas falhas autoconscientes do outro.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Conviviologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os holopensenes pessoais
desconectados; as autopensenizações de padrões incompatíveis; a autevitação do contágio da
patopensenidade alheia; a conquista da autoimunidade aos xenopensenes patológicos.
Fatologia: a coedes; a importância da compreensão da inevitabilidade da coexistência
desvinculada; a razão lógica da evitação das discriminações sociais, dos racismos e das xenofobias; os níveis sociais na Socin ainda patológica; as coleiras sociais do ego; as coexistências contemporâneas paralelas; os encontros esporádicos superficiais; o conhecimento de vista; a relação
de prestação de serviço; o contato estritamente profissional sem interprisão grupocármica; o conhecimento adstrito à vida pública observável; a vida particular desconhecida; as coexistências
interassistenciais indescartáveis; a família consanguínea; a família profissional; as recomposições
grupocármicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a impossibilidade da existência da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)
geminada; a vivência seriexológica, alternada, da consciência por meio de ginossomas e androssomas; a conectividade energética onipresente; o autencapsulamento profilático; as raízes multiexistenciais dos encontros interconscienciais.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença levando as conscins às experimentações pessoais inarredáveis; o princípio da não-violência; o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; o princípio pessoal da não convivência com a Anticosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo os limites do acumpliciamento; o código social de convivência pacífica.
Teoriologia: o convívio livre do ônus e encargos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente na Socin Patológica; a técnica da omissuper; a técnica de conviver com todos sem acumpliciamentos.
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC) na condição de campo do voluntariado da família consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito halo do exemplo evolutivo pessoal; os efeitos da autodesperticidade
na sustentação da coedes evolutiva.
Ciclologia: o ciclo biológico humano infância–adolescência–meia-idade–maturidade;
o ciclo onipresente assim-desassim.
Enumerologia: as vidas simultâneas descompromissadas; as vidas simultâneas desanexadas; as vidas simultâneas desatadas; as vidas simultâneas desprendidas; as vidas simultâneas
dissociadas; as vidas simultâneas desembaraçadas; as vidas simultâneas desobrigadas.
Binomiologia: o binômio coedes–debates civilizados.
Interaciologia: a interação Proxêmica-Cronêmica; a interação Paradiplomacia-coedes.
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 cidade-campo-montanha-praia; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno.
Antagonismologia: o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo campo
energético / campo de concentração de prisioneiros; o antagonismo coedes próxima / coedes distanciada; o antagonismo vida pública ilibada / vida privativa anticosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo proximidade intrafísica–distanciamento mentalsomático;
o paradoxo da vizinhança distante.
Politicologia: a inserção da coedes na democracia pura.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do
maior esforço aplicada à autoincorruptibilidade cosmoética; a lei do autodiscernimento maior da
conscin no convívio na coletividade.
Filiologia: a conviviofilia; a neofilia; a xenofilia; a intrafisicofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a coedes generalizada patológica nas síndromes autistas.
Mitologia: o mito da independência absoluta.
Holotecologia: a convivioteca; a geografoteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Vinculologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin evolutivamente atilada.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amigo do amigo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amiga da amiga.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
geopoliticus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: coedes inconsciente = a coexistência desvinculada malinterpretada pela
conscin vulgar; coedes autoconsciente = a coexistência desvinculada entendida e vivenciada com
autodeterminação pela conscin lúcida.
Culturologia: a cultura da harmonia conviviológica.
Lucidologia. O princípio da descrença conduz a conscin lúcida à coexistência desvinculada com as pessoas, por meio do binômio admiração-discordância.
Sexossomatologia. A primeira condição natural da coexistência desvinculada é a vivência dos gêneros diferentes dos seres humanos ou do homem com a mulher. O homem não pode
fazer tudo aquilo próprio da mulher, por exemplo: promover a gestação humana com o próprio
androssoma. A mulher não pode fazer tudo aquilo próprio do homem, por exemplo: promover
o próprio orgasmo com a prova material do fato por meio do esperma e da ejaculação. Daí o ditado popular da França: Vive la différence!
Vinculologia. Cada conscin vive com outra por intermédio de vínculos e não-vínculos,
afinidades e diferenças, pois as consciências evoluem através de experiências diversificadas, formando temperamentos díspares. Não existe nenhuma pessoa idêntica a outra, nem os gêmeos chamados idênticos, os seres humanos siameses ou os xifópagos.
Polivalenciologia. As diferenças de experiências entre as consciências ampliam a cosmovisão e a diversificação dos talentos, formando as personalidades complexas, poliédricas, polivalentes ou versáteis.
Maternologia. A mãe humana, mesmo a possuidora do maior talento de maternagem, dá
a vida física, através do ginossoma e da procriação humana, à consciex ressomante, e fica por aí.
Não existe gestação gestação da consciência, em si, mas somente somática, do corpo humano.
Evoluciologia. Assim chegamos a entender a complexidade da convivialidade intrafísica
e multidimensional dos princípios conscienciais: a rigor, toda consciência evolui com outras mas,
na intraconsciencialidade e na própria intencionalidade, evolui completamente desvinculada das
outras, contudo evolui inserida no regime da interdependência grupocármica, interassistencial.
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Serenologia. A reflexão sobre a realidade da coedes permite à conscin pesquisadora
compreender melhor o próprio grupo evolutivo e a causa pela qual determinada consciência torna-se serenona, sem nenhum privilégio, à frente do grupo evolutivo ou grupocarma.
Familiologia. A primeira demonstração prática da coedes é a saída de casa do membro
jovem da família nuclear a fim de executar a autoproéxis, ou seja: seguir o próprio destino evolutivo escolhido por si mesmo. A vida, antes de tudo, é show solo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coedes, 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. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
04. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
07. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
08. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
09. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
12. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
13. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DA COEXISTÊNCIA DESVINCULADA NÃO
APRESENTA EXCEÇÕES. NEM MESMO OS DUPLISTAS
DA DUPLA EVOLUTIVA EXITOSA E NEM A CONSCIN
SERENONA CONSEGUEM CONVIVER SEM A COEDES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância da coedes? Como
interpreta você tal estado de convivialidade?
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COENERGIZAÇÃO CADENCIADA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coenergização cadenciada é o entrosamento técnico, intencional, lúcido,
da exteriorização de energias conscienciais (ECs) da conscin assistente, com o fluxo ritmado da
exteriorização energética da consciex amparadora funcional, objetivando a potencialização do
atendimento a consciências e subumanos, além da higienização ambiental.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo co vem do idioma Latim, cum, “com”. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O termo cadência deriva do idioma Latim, cadentiae, e este de cadere, “cair; declinar; cessar”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Coenergização sincronizada. 2. Coenergização compassada. 3. Coenergização entrosada. 4. Cadência energética amparador-assistente. 5. Energização amparada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados da palavra cadência: anticadência; cadenciada; cadenciado; cadenciador; cadenciadora; cadencial; cadenciante; cadenciar; cadenciosa; cadencioso; cadente; intercadência; intercadente; simulcadência; simulcadente.
Neologia. As 3 expressões compostas coenergização cadenciada, coenergização cadenciada primária e coenergização cadenciada avançada são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Vampirização energética. 2. Semipossessão maligna.
Estrangeirismologia: o rapport bioenergético interconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência bioenergética; o holopensene
acolhedor; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a tarefa de higienização de holopensenes; a retilinearidade pensênica; a motivação pelo aperfeiçoamento cosmoético do pen do pensene a fim de aumentar a eficácia assistencial do ene.
Fatologia: o empenho autoconsciente para o entrosamento interdimensional assistencialmente prolífico; a função da tenepes na aprendizagem da coatuação energossomática; o papel da
didática parapsíquica no treino da coenergização sincronizada; a utilização didática da movimentação cadenciada dos braços; a metáfora do ato de pular corda auxiliando o entendimento do autencaixe na regularidade rítmica da energização do parassistente; o exercício da atenção dividida
ao se exteriorizar as próprias energias e ao mesmo tempo perceber os aportes energéticos do amparador extrafísico; a autodisponibilidade íntima para entrar na onda da equipex; a sustentação
lúcida da paraconexão; a pacificação mental; a percepção de interferências e bloqueios nas transmissões energéticas geradas pelos devaneios; a tendência ao protagonismo egocêntrico dificultando a abertura ao trabalho conjunto interdimensional; a inteligência de admitir ser assistido para
aprimorar a própria assistência aos demais; o fortalecimento do senso de equipe multidimensional; a construção gradativa do senso de parafiliação; a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da autoconsciencialidade a fim de conquistar e otimizar a condição de minipeça lúcida do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.

5904

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: a coenergização cadenciada; a sucessão regular de exteriorizações energéticas ritmadas; a intensificação da exteriorização quando da consecução no devido compasso
extrafísico; a formação de campo energético interassistencial; o atendimento às demandas multidimensionais de auxílio às carências energéticas de conscins, consciexes e subumanos; a ectoplasmia; o desbloqueio de chacras; a expansão das auras; a clarividência da dimener; o heterodesassédio; a dispersão de ECs gravitantes patológicas; a blindagem de ambientes; o incremento da autoconfiança através do reforço energossomático propiciado pelos amparadores extrafísicos de função; a sensação de ballonnement; a semipossessão benigna; os frutos da autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; as inspirações providenciais da equipex otimizando a abordagem
energética; o parabanho energético; a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da autoenergosfera a fim de amplificar as contribuições pessoais para a reurbanização planetária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos holochacras na doação energética; o sinergismo
vontade-intenção-EC; o sinergismo entrosamento psicomotor (palmochacras)–conexão paracerebral (coronochacra); o sinergismo disposição somática–vigor energossomático–ortopensenização; o sinergismo das ECs a 3 (amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida);
o sinergismo coenergização cadenciada–intervenção tarística; o sinergismo equipin-equipex.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia; o princípio
da interassistencialidade; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da onipresença
das interações energéticas; o princípio da inexauribilidade das energias imanentes (EIs); o princípio da quantidade com qualidade; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo o empenho continuado
por gabaritar-se para a interassistencialidade multidimensional.
Teoriologia: a teoria do Holossoma; a teoria da vida humana energossomática; a teoria
da Era da Fartura das energias conscienciais; a teoria das energias gravitantes; a teoria da parapsicose pós-dessomática; a teoria da reurbex; a teoria e a prática da megaeuforização.
Tecnologia: a técnica da passividade-ativa; a técnica da energização a 3; a técnica da
assim e da desassim; as 40 manobras técnicas com as ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas conscienciométricas; a técnica da autochecagem holossomática; a técnica da
qualificação da autointenção; as Paratecnologias Assistenciais.
Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado engajado na tares interdimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio
Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Autopesquisologia.
Efeitologia: os efeitos da coenergização cadenciada na autoconfiança parapsíquica; os
efeitos autevolutivos da prática da tenepes; o efeito Hulk energossomático do acoplamento com
o amparador extrafísico; o efeito nevoeiro bioenergético; os efeitos balsâmicos das ECs cosmoéticas; os efeitos das ortoenergizações nos desbloqueios chacrais, nas compensações energéticas
e na expansão intelectiva; os efeitos da autodesperticidade na qualificação interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses da interdimensionalidade lúcida; as neossinapses
heurísticas produzidas a partir da intensificação do acoplamento com o amparador extrafísico.
Ciclologia: o ciclo absorção-exteriorização energética.
Enumerologia: a aspersão energética lenta ou rápida; a intensidade energética fraca ou
vigorosa; a consistência energética sutil ou densa; a corrente energética contínua ou intermitente;
a direção energética pontual ou abrangente; a temperatura energética quente ou fria; a transmissão energética curta ou longa.
Binomiologia: o binômio (dupla) conscin sensitiva cosmoética–consciex amparadora;
o binômio absorção energética–exteriorização energética; o binômio profilaxia-terapêutica;
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o binômio energossomaticidade-autointencionalidade; o binômio energossomaticidade-autocosmoeticidade; o binômio ortopensenização-ortoenergização; o binômio ortopensenização–autexpressão cosmoética.
Interaciologia: a interação mãos-palmochacras; a interação mãos-paramãos; a interação cérebro-paracérebro; a interação interconsciencial ombros-paraombros; a interação abertismo consciencial–acoplamento energético; a interação didática energossomática–autodidatismo bioenergético; a interação Experimentologia-Autopesquisologia.
Crescendologia: o crescendo EV-tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio extensão-intensidade-qualidade aplicado às ECs; o trinômio
força presencial–holopensene pessoal–energosfera pessoal.
Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação aplicado às ECs;
o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–mente produtiva.
Antagonismologia: o antagonismo energização discreta / energização histriônica; o antagonismo padrão energético ginossomático / padrão energético androssomático; o antagonismo
ECs simpáticas (amistosas) / ECs antipáticas (conflituosas); o antagonismo interassistencialidade energética / interassedialidade energética; o antagonismo primener / ressaca energética;
o antagonismo carreira solo assistencial / senso de parafiliação.
Paradoxologia: o paradoxo do exaurimento das ECs pelas consciências inscientes da
autoimersão existencial em EIs inexauríveis; o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a energocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao domínio energético; a lei da assistência
bioenergética; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei da empatia evolutiva; a lei da ação e reação; a lei do retorno energético.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a energossomatoteca; a paracognoteca; a parafenomenoteca; a paratecnoteca; a sinergeticoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Energosferologia; a Amparologia; a Tenepessologia; a Epiconologia; a Paraassepsiologia; a Extrafisicologia; a Autoparapercepciologia;
a Parafenomenologia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o intermissivista; o epicon lúcido; o tenepessista; o parapercepciologista;
o energicista; o energizador lúcido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a intermissivista; a epicon lúcida; a tenepessista; a parapercepciologista;
a energicista; a energizadora lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo
sapiens energodonator; o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: coenergização cadenciada primária = o entrosamento conscin-consciex
para a exteriorização energética primordialmente através dos palmochacras; coenergização cadenciada avançada = o entrosamento conscin-consciex para a exteriorização energética por todo holochacra.
Culturologia: a Multiculturologia da Energossomatologia; a paracultura profilática
das práticas bioenergéticas.
Preparo. As práticas da coenergização conscientizam a conscin assistente sobre a necessidade do preparo holossomático, além da vontade firme e da intencionalidade cosmoética, para
a efetivação, o fortalecimento e a consolidação da conexão com a equipex, objetivando a melhoria crescente da eficiência das correalizações tarísticas.
Facilitadores. Sob a ótica da Interdimensiologia, eis, por exemplo, relacionadas aos
4 veículos de manifestação consciencial, as condições facilitadoras do entrosamento da conscin
com a consciex amparadora e as respectivas ações prévias predisponentes:
1. Soma: o relaxamento físico; a homeostasia orgânica; a desintoxicação somática;
a passividade motora alerta. Ações prévias: a alimentação saudável; os exercícios físicos; a autofisiologia atendida; o autocontrole psicomotor.
2. Energossoma: o vigor energético; a flexibilidade energossomática; a ativação holochacral; a presteza na assim e desassim. Ações prévias: as manobras energéticas; a prática do EV;
a proatividade no desbloqueio dos chacras; a interatividade bioenergética salutar.
3. Psicossoma: a higidez emocional; o bom humor; a serenidade íntima; o destemor perante os parafenômenos. Ações prévias: o autodomínio emocional; o heteroperdoamento autêntico; o traforismo teático; o apreço pela convivialidade anticonflitiva.
4. Mentalsoma: a acalmia mental; a hiperacuidade multidimensional; a atenção dividida; a pensenização focada no presente. Ações prévias: o afinco pela ortopensenização; a autoparaperceptibilidade vivida; o hábito da concentração mental; a produtividade intelectual útil.
Meritocracia. A autopredisposição da conscin em manter a boa forma holossomática,
passível de sustentar a própria psicosfera hígida e propícia ao acolhimento de assistidos e assistentes, conquista a confiança e o investimento dos amparadores extrafísicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coenergização cadenciada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
07. Dimener: Energossomatologia; Neutro.
08. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
09. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
10. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
11. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
12. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
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13. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
14. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

A PRÁTICA DA COENERGIZAÇÃO CADENCIADA ELUCIDA
QUANTO AO VALOR EVOLUTIVO DA AUTOPREDISPOSIÇÃO
HOLOSSOMÁTICA PARA A ATUAÇÃO INTERDIMENSIONAL
EM CONJUNTO COM AS CONSCIEXES AMPARADORAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou a técnica da coenergização cadenciada? Na escala de 1 a 5, como analisa o autodesempenho na parceria energizadora?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro
Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14;
N. 2; 4 enus.; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 356 a 360.
2. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 29 a 41, 61 a 65.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 575 a 604 e 695 a 698.

A. L.
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COERÇÃO SOCIAL
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coerção social é o ato, efeito ou a força exercida, sobre o indivíduo ou
a coletividade, por parte do Estado para fazer valer o direito e cumprir a constituição de acordo
com a ação integrada dos 3 poderes constituídos, o legislativo, o executivo e o judiciário.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo coerção deriva do idioma Latim, coercio ou coertio, “ação de reprimir, de refrear; repressão; castigo”, de coercere, “fechar completamente; comprimir; estreitar;
deter; suspender; constranger; obrigar”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo social procede
também do idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social;
sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Coerção sociológica; coibição social. 02. Censura do Estado; coação social. 03. Proibições generalizadas. 04. Prepotência governamental. 05. Repressão governamental; tortura política. 06. Imposição de crença; lavagem subcerebral; menticídio. 07. Manipulação de consciências; sujeição de consciências. 08. Autoritarismo; totalitarismo. 09. Ditadura; fascismo; nazismo. 10. Poder imperial; poder monárquico; poder religioso; poder tirânico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo coerção:
anticoerção; autocoerção; coercibilidade; coercímetro; coercitiva; coercitividade; coercitivo;
coerciva; coercível; coercividade; coercivo; heterocoerção; incoerção; incoercibilidade; incoercível.
Neologia. As duas expressões compostas coerção social natural e coerção social excessiva são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 01. Democracia. 02. Voluntariado. 03. ONG do Bem. 04. Catarse
cosmoética. 05. Liberologia. 06. Universalismo. 07. Holofilosofia. 08. Paradireitologia. 09. Paradiplomacia. 10. Niilismo.
Estrangeirismologia: a brainwashing; a brainwashington; o mental stripping.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os pensenes autocráticos.
Fatologia: a coerção social; a coerção antievolutiva; os fatos sociais; os fenômenos sociais; as ascendências sobre a conscin vulgar; os fenômenos somáticos; os fenômenos mentaissomáticos; a Ciência Social; as regras da convivialidade social; as instituições constituídas; a ordem
social; as regras sociais; a força de coerção externa; o ato violento de repressão; a ação pública
capaz de coibir a livre-expressão dos cidadãos e cidadãs; a violação das regras sociais; a supremacia material e moral exercida pela Socin, ainda patológica, sobre os cidadãos e cidadãs; as práticas sociais atuando sobre a pessoa de modo centrípeto; a primeira coerção adaptativa da conscin
à vida intrafísica; o restringimento intrafísico; o corpo-fole; a desmemoriação genética; a família
nuclear; as heranças genéticas; a força animal da etnia; a imposição de hábitos, rotinas, práticas
e crenças; a Mesologia; a educação formal; os corporativismos; as demagogias; os lobismos;
o povo; a população; o regime político; a estratificação social das castas indianas; a infibulação
muçulmana; a circuncisão judaica; as coleiras sociais do ego; as obrigações morais das autoridades constituídas; a força imperativa e coercitiva do grupo; a consciência do grupo sobre a cons-
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ciência dos membros; as incorrupções raras; a heterassedialidade obscurantista; as corrupções
passivas e ativas generalizadas; a politicaria; o liberticídio; a escravidão humana; a coerção social
natural capaz de evitar a anarquia; a sanção emanada da autoridade; a coerção social repressiva;
os constrangimentos políticos; as ameaças políticas; as perseguições políticas; os excessos;
a coerção física; a coação moral; o Estado dirigido à força; os atos discricionários; a censura oficial; os exílios; a tortura política; as confissões fraudulentas; os atos de linchamento; os massacres; as guerras; os genocídios; os movimentos de opinião; a cooperação como sendo a essência
da vida social; a interdependência entre as consciências; os clamores públicos; a busca da paz generalizada ideal; o caminho para o Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as comunexes anticosmoéticas; a Baratrosfera; a Parassociologia.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da liberdade.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: as técnicas da reciclagem existencial; a técnica do omniquestionamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos.
Efeitologia: o efeito halo do exemplo da multidão.
Ciclologia: o ciclo Cosmoética-Democracia-Universalismo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação liberdade-criatividade.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
interprisão-amarração-coerção.
Antagonismologia: o antagonismo lei / coerção; o antagonismo liberdade / coerção;
o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo espontaneidade / coerção.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a corruptocracia; a assediocracia; a cerberocracia; a asnocracia; a autocracia.
Legislogia: a lei da evolução universal; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a criticofilia; a liberofilia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a politicoteca; a sociologicoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Antropologia; a Politicologia; a Conviviologia;
a Grupocarmologia; a Teologia; a Subcerebrologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Paradireitologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência política.
Masculinologia: o cidadão; o pré-serenão vulgar; o líder político; o homem político.
Femininologia: a cidadã; a pré-serenona vulgar; a líder política; a mulher política.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
coercitor; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens consreu;
o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens bellicosus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: coerção social natural = a força exercida pelo Estado, de maneira leve,
homeostática, sustentando a convivialidade fraterna entre os membros da coletividade; coerção
social excessiva = a força exercida pelo Estado, de modo pesado, patológico, gerando a interprisão grupocármica.
Culturologia: a cultura da impunidade; os idiotismos culturais; a cultura da coerção;
o multiculturalismo; a Multiculturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coerção social, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
09. Poder ideológico: Autocogniciologia; Neutro.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O NÍVEL DA COERÇÃO SOCIAL HÁ DE SER ESCOLHIDO,
PRIORITARIAMENTE, POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA,
AO DEFINIR O PRÓPRIO DOMICÍLIO A FIM DE EXECUTAR SATISFATORIAMENTE A AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive sob regime político com coerção social
natural ou excessiva? Pretende concluir as próprias tarefas terrestres nesse domicílio?
Bibliografia Específica:
1. Durkheim, Émile; As Regras do Método Sociológico (Les Règles de la Méthode Sociologique); revisores
Eduardo Brandão; Luzia Aparecida dos Santos; & Maria Cecília Vannuchi; trad. Paulo Neves; XXXIII + 168 p.; 6 caps.;
9 enus.; índice de notas; 18,5 x 12,5 cm; br.; 2a Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1999; páginas 1 a 13.
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COERÊNCIA INVEXOLÓGICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coerência invexológica é a qualidade, estado ou condição de a conscin,
homem ou mulher, desde jovem, agir de modo harmônico e simétrico entre a aplicação da técnica
da invéxis e a programação existencial planejada no Curso Intermissivo (CI), através das próprias
vivências, decisões, posturas, atributos e pensenes na realização proéxica, sem desperdício de
tempo, priorizando alcançar o maxicompletismo existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo coerência deriva do idioma Latim, cohaerentia, “conexão, coesão”, de cohaerere, “estar ligado; junto”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo inversão provém
do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no
Século XIX. A palavra existencial vem do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de
existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu igualmente no Século XIX. O elemento de composição logia procede do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Congruência invexológica. 2. Conexidade invexológica. 3. Teática
invexológica constante. 4. Conformidade invexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas coerência invexológica, coerência invexológica
juvenil e coerência invexológica madura são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Incoerência invexológica. 2. Assimetria invexológica. 3. Retomada
invexológica. 4. Discordância do maxiplanejamento inversor.
Estrangeirismologia: o background intermissivo; o modus vivendi, operandi e ratiocinandi do inversor; o upgrade pelos cons magnos; o rapport com o amparo de função; o front da
proéxis; o evolutionary way; o curriculum existentialis em dia; o deadline invexológico; a profilaxia do underachievemen; a awareness invexológica; o know-how inversor; o Invexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às cláusulas proexológicas estabelecidas no Curso Intermissivo.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inversão
exige coerência. Invexibilidade: coerência intermissiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Curso Intermissivo; o holopensene pessoal paraperceptivo; o holopensene pessoal da invexibilidade; o holopensene pessoal do autocomprometimento intermissivista; a simetria pensênica com o Curso Intermissivo; o upgrade da vida intrafísica gerada pelos pensenes intermissivistas; os desafios assumidos após a ampliação pensênica; os
invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade atraindo os amparadores de função; a ortofôrma pensênica intermissivista; os parapensenes; a parapensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a retilinearidade autopensênica desde a adolescência focando a aceleração máxima da consecução proéxica; a retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafoco; o pensene na megaprioridade inalterável pelas circunstâncias externas; o megafoco invexológico duradouro revelado no materpensene pessoal; a parapercepção oriunda do acesso ao holopensene do Curso Intermissivo.
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Fatologia: a coerência invexológica; a prática da inversão existencial em consonância
com planejado no intermissivo; a vivência cotidiana em harmonia com as metas estabelecidas no
CI; a congruência entre o intermissivo e as ideias inatas; a conformidade com a autorresponsabilidade evolutiva na opção pela invéxis; a reciclagem intraconsciencial pró-compléxis; a inteligência evolutiva (IE) aplicada à holomaturidade; a atitude pró-Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a inteligência invexológica; o automonitoramento; o autoimperdoamento dos erros cometidos; a autopesquisa embasando a recin e promovendo a harmonia comportamental integrada; a autorganização aplicada à autogestão existencial; o autogerenciamento consciencial levando ao maxicompletismo existencial do inversor; a prontidão para a renovação; a importância do timing nas decisões
de destino; a megafocalização precoce imperturbável; a autoproéxis deslanchada a partir da primeira hora; o autodiscernimento nas decisões diárias; a superação precoce do porão consciencial;
a noção precoce das autorresponsabilidades; a hiperacuidade desenvolvida desde jovem;
a megaincoerência levando à perda da invéxis; a lucidez quanto aos mata-burros; a profilaxia
quanto à robéxis; o atacadismo assistencial tarístico; o autexemplarismo cosmoético; a busca pelas ferramentas necessárias; as planilhas disponíveis no site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE) orientando a análise e produção proexológica; a planilha de metas
evolutivas utilizada para a autorganização precoce; as imersões no Campus do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC) sendo facilitador do autodesenvolvimento; a utilização,
ao modo de ferramenta de acesso ao Curso Intermissivo, do Campus da Associação Internacional
de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o caráter libertador do Curso Intermissivo pré-ressomático; a recuperação dos cons magnos; a invexibilidade coerente aos aprendizados hauridos na comunex Pandeiro; a autoconscientização multidimensional (AM) precoce; a ofiex do inversor tenepessista veterano; a paraprocedência pessoal influenciando na vivência intrafísica; a assunção do papel
quanto à condição de minipeça do maximecanismo interassistencial; a atuação extrafísica do inversor junto à reurbex; o contato, desde jovem, com as realidades multidimensionais; a precognição auxiliando nas decisões; a projeção consciente (PC) permitindo o acesso às pararresponsabilidades assumidas no intermissivo; o parapsiquismo lúcido aliado à desperticidade; a hiperacuidade
multidimensional; a hiperacuidade energética; o insight patrocinado pelo amparador extrafísico;
a tarefa energética pessoal (tenepes).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo autevolutivo precoce vontade
inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva; o sinergismo dos acertos evolutivos; os sinergismos incansáveis
pró-proéxis; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica; o sinergismo invéxis-compléxis; o sinergismo invéxis-tenepes-epicentrismo (triatleta consciencial).
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrecuperação de cons magnos; o princípio da evolução permanente; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autoridade moral; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo
evolutivo; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio de quanto maior o foco na proéxis, maior o aproveitamento das oportunidades
evolutivas; o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio dos paradeveres conscienciais;
o princípio pessoal de viver focado na proéxis.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a responsabilidade intermissiva; o código de conduta do inversor existencial; o código das prioridades pessoais (CPP).
Teoriologia: o desafio de o jovem passar de 1% da teoria para os 99% da vivência da
invéxis; a teoria da inversão consciencial; a teoria do megafoco; a teoria do autesforço evolutivo
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consciente constante; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da otimização dos recursos
conscienciais; a parateática dos Cursos Intermissivos; a teoria das ideias inatas; a teoria dos
gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; as técnicas de definição do megafoco permanente; as técnicas de autossustentabilidade consciencial; as técnicas de autodesassédio; a técnica do maxiplanejamento; a técnica da profilaxia evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) sendo instrumento de avaliação da verbação; o voluntariado docente enquanto termômetro
do compasso evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium como propulsor diário de autorreflexões; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia.
Efeitologia: o efeito otimizador autevolutivo do megafoco permanente nas reciclagens
necessárias para alcançar a megameta evolutiva; os efeitos sadios e contagiantes da teática diária; os efeitos da biografia e da holobiografia na condução da invéxis.
Neossinapsologia: a recaptura das paraneossinapses intermissivas; as neossinapses
a cada desafio assumido; as neossinapses oriundas das recins; as neossinapses evolutivas; as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princípios megafocais evolutivos.
Ciclologia: o ciclo de atualização autoinvexológica; o ciclograma CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-completismo; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo das renovações pessoais; o ciclo planejamento
teórico–consecução prática–avaliação–reavaliação.
Enumerologia: a recuperação precoce da autocognição intermissiva; a recuperação
precoce da autolucidez intermissiva; a recuperação precoce do compromisso intermissivo; a recuperação precoce da hiperacuidade intermissiva; a recuperação precoce da seriedade intermissiva; a recuperação precoce das vivências intermissivas; a recuperação precoce das parassinapses intermissivas.
Binomiologia: o binômio foco evolutivo–parapsiquismo lúcido; o binômio autavaliação
proéxica–autavaliação inversora; o binômio autopesquisa-invéxis; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio inversor–amizade raríssima; a implantação do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio
do exemplarismo pessoal; o binômio atenção evolutiva ininterrupta–autorreflexão continuada;
o binômio antecipação-persistência; o binômio reflexão-ação; o binômio prospectiva-profilaxia;
o binômio meio (invéxis)-objetivo (proéxis).
Interaciologia: a interação autopesquisa–recuperação de cons magnos; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável; a interação (dupla) inversor–amparador de
função; a interação autesforço prioritário máximo–conquistas evolutivas; a interação invéxis-tenepes; a interação holomemória–intermissão–realização proéxica; a interação autoinvexometria-maxiplanejamento.
Crescendologia: o crescendo inversor iniciante–inversor veterano; o crescendo maxiplanejamento inicial–maxiplanejamento revisado e expandido; o crescendo megafoco permanente existencial–megafoco permanente multiexistencial; o crescendo invéxis-compléxis-desperticidade; o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex; o crescendo paratilamento intermissivo–ideias inatas rememoradas; o crescendo maturidade do inversor iniciante–maturidade do inversor
veterano; o crescendo coerência invexológica–liderança cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autoconscienciometria-autoconsciencioterapia-autoinvexometria; o trinômio invéxis-compléxis-holomaturidade.
Polinomiologia: o polinômio reflexão-maxiplanejamento-megafoco-consecução-sucesso; o polinômio recin-autoproéxis-invéxis-tenepes-ofiex-megagescon-compléxis.
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Antagonismologia: o antagonismo coerência inversora / postura do deixa a vida me levar; o antagonismo inversor coerente / conscin sem autopesquisa; o antagonismo inversão / dispersão; o antagonismo inversão up-to-date / recin protelada; o antagonismo completismo invexológico / lacuna parapsíquica.
Paradoxologia: o paradoxo do adolescente equilibrado; o paradoxo de esperar a hora
certa para antecipar; o paradoxo invexopensênico de estar à frente de si mesmo; o paradoxo de
o inversor coerente não ser necessariamente o inversor ideal.
Politicologia: a proexocracia; a invexocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a discernimentocracia; a autocriticocracia; a pesquisocracia; a holomaturocracia; a cognocracia;
a evoluciocracia; a exemplocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da manutenção do megafoco consciencial; as
leis da maxiproéxis grupal; a lei do autoconhecimento prioritário; a lei da reciclagem intraconsciencial.
Filiologia: a invexofilia; a autoconscienciometrofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; a intermissiofilia; a evoluciofilia; a megafocofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a superação da mania de deixar para depois, incoerente com a técnica da
inversão; a superação do ansiosismo, mania tão comum no jovem.
Mitologia: o mito do inversor perfeito.
Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a intermissioteca; a conscienciometroteca;
a holomaturoteca; a parapsicoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Invexometrologia; a Autoinvexometrologia;
a Intermissiologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Proexologia; a Megafocologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; a conscin jovem com megafoco; a conscin jovem
evolutivamente madura; a conscin lúcida; a conscin precocemente saturada dos autenganos;
a conscin tricerebral; a personalidade exemplarista; as consciexes amparadoras técnicas em Invexologia; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitivo inato;
o inversor autossuficiente; o inversor extrapolacionista; o inversor líder; o inversor parapsíquico
polivalente; o inversor autodecisor; o inversor veterano; o inversor avançado; o invexólogo; o invexômetra; o inversor aglutinador; o intermissivista; o triatleta conscienciológico; o agente desencadeador precoce.
Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitiva inata; a inversora autossuficiente; a inversora extrapolacionista; a inversora líder; a inversora parapsíquica
polivalente; a inversora autodecisora; a inversora veterana; a inversora avançada; a invexóloga;
a invexômetra; a inversora aglutinadora; a intermissivista; a triatleta conscienciológica; a agente
desencadeadora precoce.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens
intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autoparaprocedens.
V. Argumentologia
Exemplologia: coerência invexológica juvenil = a do(a) jovem realizando a construção
e análise do maxiplanejamento proexológico e invexograma visando o completismo existencial;
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coerência invexológica madura = a do(a) inversor(a) experiente, aos 80 anos, ao publicar automegagescon refletindo a experiência pessoal e reciclagens consolidando o maxicompléxis.
Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura invexométrica; a cultura da autocrítica; a cultura da autopesquisa; a cultura intermissivista; a cultura da holomaturidade consciencial; o choque cultural do posicionamento invexológico perante a média social; a cultura da Proexologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura da valorização e aplicação dos aportes proexológicos.
Caracterologia. Na análise da Invexometrologia, eis, na ordem alfabética, 3 contrapontos de parâmetros para a autavaliação do inversor quanto à coerência invexológica:
1. Aportes versus retribuição.
2. Autopesquisa versus autorrenovação.
3. Planejamento versus realização.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, na ordem funcional, pelo
menos, 4 variáveis indispensáveis utilizadas para a manutenção da autovivência invexológica:
1. Autopesquisa profunda: autanálise conscienciométrica e consciencioterápica.
2. Código pessoal de Cosmoética: construção e teática dos autoprincípios.
3. Manual de Prioridades Pessoais (MPP): aprofundamento da holomaturescência.
4. Maxiplanejamento invexológico: trilha proexológica.
Terapeuticologia. Sobre a ótica da Invexoterapia, a utilização da autopesquisa proexológica e conscienciométrica conduz o megafoco atual e o direcionamento para a próxima etapa recinológica.
Tabelologia. Segundo a Invexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 cotejos
entre posicionamentos incoerentes e coerentes quanto à autaplicação da técnica da invéxis:
Tabela – Cotejo Posicionamento Incoerente / Coerente
Nos

Posicionamento Incoerente

Posicionamento Coerente

01.

Autoconflitividade invexológica

Autoposicionamento teático

02.

Criticidade patológica

Criticidade cosmoética

03.

Desinteresse assistencial

Tares

04.

Desorganização

Disciplina

05.

Emocionalidade

Autopesquisa

06.

Esterilidade intelectual

Produtividade gesconológica

07.

Imaturidade social

Autocentramento cosmoético

08.

Manutenção da autassedialidade

Investimento na desperticidade

09.

Parapsiquismo imaturo

Desenvolvimento parapsíquico

10.

Pensenidade pessimista

Pensenidade otimista proativa
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a coerência invexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
02. Autoconflito invexológico: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
03. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
04. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
05. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
06. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Holocoerência individual: Autocoerenciologia; Homeostático.
08. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
09. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
11. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
12. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
15. Simetria proexológica: Autoproexologia; Homeostático.

AO TORNAR-SE EXEMPLO ÀS CONSCINS EMPENHADAS
NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS, O INVERSOR REALIZA
ASSISTÊNCIA INTERCONSCIENCIAL E VIVENCIA INTRACONSCIENCIALMENTE A COERÊNCIA INVEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor(a), está coerente quanto
à própria escolha invexológica? Considera-se exemplo tarístico?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Pedro; Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis; Artigo; V Balanço Existencial; Foz do Iguaçu, PR;
18-21.02.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 1-S; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 29 enus.; 14
refs.; 2 webgrafias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Fevereiro, 2007; páginas 75 a 88.
2. Idem; Tempo de Preparação versus Execução Precoce do Inversor; Artigo; Gestações Conscienciais;
Revista; Ano 3; Vol. 3; 1 ref.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1997; páginas 21 a 23.
3. Loche, Laênio; Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução; Artigo;
V Balanço Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 18-21.02.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 1-S; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 33 enus.; 1 escala; 1 ilus.; 1 tab.; 16 refs.; Foz do Iguacu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 3 a 17
4. Machado, César; A Importância da Autonomia Parapsíquica na Invéxis; Artigo; Anais do VII Congresso
de Inversão Existencial (CINVÉXIS); Conscientia; Revista; Vol. 11; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail;
16 enus.; 12 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 240 a 248.
5. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 155
termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011.
6. Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; I Congresso de Verponologia; Foz
do Iguaçu, PR; 13-15.07.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 2-S; Seção: Conferência; 1 E-mail; 4 enus.; 1 tab.;
6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho,
2007; páginas 77 a 81.
7. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 689 a 715.
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COERENCIOLOGIA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Coerenciologia é a Ciência aplicada ao estudo da qualidade, condição ou
estado de coerência da consciência intimamente integrada em todas as manifestações pensênicas
pessoais, situações, acontecimentos, parafatos, ideias, a mesma personalidade em qualquer autopensenização ou dimensão consciencial, perante a si própria e na convivialidade com outros princípios conscienciais botânicos, zoológicos, conscins, consciexes, consréus, Serenões e demais componentes mais chegados do grupo evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo coerência deriva do idioma Latim, cohaerentia, “conexão, coesão”, de cohaerere, “estar ligado, junto”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição
logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu, no idioma Português, a partir da Idade Média.
Sinonimologia: 1. Autocoerenciologia; Ciência da coerentização; Coerenciometria;
Conexologia; Nexologia. 2. Uniformidade autopensênica. 3. Estudo da ausência de contradição.
4. Congruência intraconsciencial. 5. Estudo da maxidissidência. 6. Pesquisa do monofrontismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo coerência:
autocoerenciologia; coerencióloga; Coerenciologia; coerenciólogo; heterocoerenciologia.
Neologia. Os 6 vocábulos Coerenciologia, Autocoerenciologia, coerenciólogo e coerencióloga neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Pesquisa da incoerência. 2. Desviacionismo. 3. Teratologia. 4. Incoerência autopensênica. 5. Incongruência intraconsciencial. 6. Estudo da minidissidência.
7. Pesquisa do bifrontismo. 8. Pseudofilosofia.
Estrangeirismologia: o nonsense.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a Ciência da multiconexão pensênica; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a Autocoerenciologia; a Coerenciologia Intraconsciencial; a Ciência da coerência cognitiva; a Ciência da congruidade; a pesquisa da harmonia comportamental integrada;
a conscientização da autocoerência; a autexplicitação em uníssono; a precisão dos conceitos;
a amplificação da autoconsciencialidade; o ponteiro consciencial acertado; a antenagem humana
consentânea; o autocentramento íntimo permanente; a intensificação da autenticidade; a autocoerência geral; o microuniverso consciencial; a intrarticulação da consciência; a estabilidade da
intencionalidade; a vontade educada; o autodiscernimento teático; a minivariável conscienciológica da coerência; o autoconhecimento; a anatomização dos caprichos; a gnosiofilia coerente;
a intertextualidade coerente; a autocoerência estilística; a holocoerência individual; o holocurrículo coerente; a eliminação da parafernália das incoerências anticosmoéticas; os anacronismos; as
inconsequências; as autocontradições; as incongruências; as autoinconsistências; a inconsciência;
a acatafasia; a dubiedade; a parafrenia; a alucinação; o ininteligível; a autoincerteza; o autassédio;
o vaivém político; a conquista do ordeirismo; o logicismo; o racionalismo; o interacionismo; o anticorrupcionismo; o antionirismo; a compatibilidade axiomas-teoremas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética parapsíquica pessoal atuante; a autocoerência multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a Ciência do sinergismo etológico.
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a pesquisa da interação
proéxis-paraprocedência.
Antagonismologia: o antagonismo coerência / incoerência.
Filiologia: a coerenciofilia.
Maniologia: a megalomania.
Holotecologia: a logicoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Coerenciologia; a Holocoerenciologia (Multidimensional); a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Etologia; a Intencionologia;
a Autopesquisologia; a Holobiografologia; a Homeostaticologia; a Ortopensenologia; a Refutaciologia; a Parapresenciologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa coerente; a semiconsciex.
Masculinologia: o coerenciólogo; o profissional coerente.
Femininologia: a coerencióloga; a profissional coerente.
Hominologia: o Homo sapiens cohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicoerentização = a pesquisa do monofrontismo consciencial; maxicoerentização = a técnica interdimensional da semiconsciexialidade.
Estudos. Pelos conceitos da Mentalsomatologia, a Coerenciologia pode ser sintetizada
em 10 estudos básicos para começar, aqui dispostos na ordem alfabética:
01. Estudo da antipromiscuidade: Cosmoeticologia.
02. Estudo da autocoerência: multidimensional, evolutiva.
03. Estudo da coesão interna: a autolucidez.
04. Estudo da consonância pessoal: generalizada, parapolítica.
05. Estudo da hiperacuidade: seja pessoal ou grupal.
06. Estudo da maxidissidência: ideológica, avançada.
07. Estudo da omissão superavitária: seja a omissuper pessoal ou institucional.
08. Estudo da retilinearidade da conduta: seja pessoal ou grupal.
09. Estudo do padrão do procedimento: seja pessoal ou coletivo.
10. Estudo dos testes gerais de coerência: seja pessoal ou institucional.
Exaustividade. Pela Homeostaticologia, a Coerenciologia expõe a autocontradição como sendo a ação ou ideia apresentando indiscutível contradição com outra da própria conscin.
Pesquisas. Do ponto de vista da Autopesquisologia, a lógica conceptual da Coerenciologia, quando levada às últimas consequências de modo exaustivo, corrobora as pesquisas avançadas de múltiplas áreas da Conscienciologia, em geral, e da Conscienciometrologia e da Consciencioterapia, em particular, por exemplo, estas 5 reações posturais relativas à pessoa com firmeza
e coerência de atitudes, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Autoverbação: emprego preferencial da palavra pós-realização.

Enciclopédia da Conscienciologia

2.
3.
4.
5.

5919

Cosmoeticologia: código pessoal de Cosmoética (CPC) vivido.
Policarmalidade: assistencialidade interconsciencial sem espera de gratificação.
Tares: tarefa do esclarecimento menos simpática, porém, mais eficaz.
Teática: 1% da teoria perante os 99% da autovivência.

Propulsores. Sob a ótica da Coerenciologia, existem os propulsores da autocoerentização, por exemplo, estes 11, dispostos na ordem alfabética:
01. Autorganização: a potencializadora básica da intracoerentização.
02. Cosmoconsciência: o escancaramento fenomênico da cosmocoerentização.
03. EV (estado vibracional): o catalisador da coerentização energética.
04. Generalismo: o caminho da intercoerentização generalizada.
05. Holobiografia pessoal: a gênese da omnicoerentização teática.
06. Inteligência evolutiva (IE): a chave da autocoerentização evolutiva.
07. Ponteiro consciencial: o instrumento básico da autocoerentização continuada.
08. Semiconsciexialidade: o nível responsável pela megacoerentização vivenciada.
09. Sinalética parapsíquica: a disparadora da paracoerentização multidimensional.
10. Superdotação consciencial: a condição predisponente da supercoerentização.
11. Verpon (verdade relativa de ponta): a neoideia patrocinadora da neocoerentização.
Evolução. Importa observar a condição evolutiva: a autocoerência evolui, enriquece
e é enriquecida, não impedindo a reciclagem existencial ininterrupta da conscin.
Sociologia. Evidência óbvia de incoerência coletiva, ou ignorância crassa da Socin ainda
patológica, é o fato: a Inglaterra e a Espanha, por exemplo, combatem o racismo, contudo mantêm (Ano-base: 2008) a monarquia. Há racismo superior à monarquia?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Coerenciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
2. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
3. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
4. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
5. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
6. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
7. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

NA VIVÊNCIA DA COERENCIOLOGIA, A CONSCIN PRECISA DOMINAR O ACRITICISMO, A AUTOCORRUPÇÃO,
A DISSIMULAÇÃO, A DEMAGOGIA, O MURISMO E LONGA
SÉRIE DE IMPOSTURAS DO SUBCÉREBRO ABDOMINAL.
Questionologia. Na avaliação conscienciométrica simples pela escala de 1 a 5, onde você se situa quanto à autocoerência? Você é a mesma consciência autocoerente perante o assediador intrafísico e em face do amparador extrafísico?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 192 a 209.
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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 150, 152, 252, 262, 336, 407, 1.029,
1.036 e 1.097.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 60 e 65.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 3, 27, 48, 690 e 696.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 288, 493, 497, 507, 539, 584, 649 e 680.
6. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 41.
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GRUPAL MAXIPROEXOLÓGICA
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A coesão grupal maxiproexológica é a união, associação e integração entre
as conscins intermissivistas afins, homens ou mulheres, mantida através da afetividade sadia, interassistencialidade tarística e participação ativa em trabalhos de equipe, objetivando a consecução da proéxis conjunta.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra coesão vem do idioma Francês, cohésion, “coesão”, e este do idioma Latim Medieval, cohaesio, “coesão”, de cohaesum, supino de cohaerere. Surgiu no Século
XIX. O termo grupo procede do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no
Século XVIII. A palavra grupal apareceu no Século XX. O vocábulo máximo deriva do idioma
Latim, maximus, de magnus, “grande; poderoso; ilustre”. Apareceu no Século XVI. O termo programação procede do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”,
e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra
existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Vinculação grupal evolutiva. 2. Entrosamento interconsciencial maxiproexológico. 3. Harmonização grupal maxiproexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas coesão grupal maxiproexológica, coesão grupal
maxiproexológica básica e coesão grupal maxiproexológica avançada são neologismos técnicos
da Maxiproexologia.
Antonimologia: 1. Coesão grupal antimaxiproéxis. 2. Desassociação grupal regressiva.
3. Cisma grupal antievolutiva. 4. Desarticulação grupal anticosmoética.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Grupocarmologia.
Ortopensatologia: – “Voluntariado. O voluntariado não é mera ampliação do círculo
de amizades, mas significa oportunidade de integração na estrutura da maxiproéxis grupal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da intercooperatividade evolutiva; a coesão grupal da maxipensenização; o holopensene institucional conscienciocêntrico; os grupopensenes; a grupopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a coesão grupal maxiproexológica; o grau elevado de afinidade ou empatia
entre os componentes do grupo; o desenvolvimento de equipes evolutivas com harmonia e eficiência; a concórdia da grupalidade consciencial; o bem-estar e a coesão afetiva do grupo; a minimização dos antagonismos, antipodias e divergências inconvenientes e cismáticas, nas vivências grupais; a integração dos esforços pessoais ao grupo evolutivo na maxiproéxis; a recusa de
participação em trabalhos de equipe; a comunicabilidade interconsciencial confusa; a desunião;
as mágoas; as intolerâncias; as incompreensões; as heteroconflituosidades; o individualismo exacerbado; a perda de oportunidade de convívio assistencial com os colegas de evolução; o desinteresse pelo próximo (personalismo); a ausência de afinização ao grupocarma; a inadaptação
à maxiproéxis grupal; a minidissidência ideológica; as omissões deficitárias na consecução da
proéxis grupal; a coesão excessiva pressionando a adesão acrítica às decisões grupais; o consenso;
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a interconfiança; a confluência; a renúncia ao ego; a ajuda mútua; a solidariedade cosmoética
teática; a aceitação de responsabilidades; a convergência de interesses e das múltiplas habilidades
a favor da consecução da proéxis grupal; a evolução em equipe; a acabativa correta, satisfatória
e sem desvios dos empreendimentos libertários grupais; a continuidade das ações cosmoéticas
grupais, por múltiplas vidas intrafísicas; a manutenção da coerência diante das diretrizes de trabalhos grupais; a vivência grupal de momentos, trabalhos e vitórias gratificantes na vida humana;
o intercâmbio maduro das experiências individuais evolutivas; o desencadeamento de reciclagens
existenciais grupais; a maior eficiência e produtividade evolutiva do grupo; a ampliação gradual
e progressiva do esforço lúcido cooperativo; a vivência da homeostase grupal; a grupalidade assistencial maxiproexológica.
Parafatologia: o desenvolvimento do estado vibracional (EV) profilático favorecendo
o emprego máximo das potencialidades e recursos grupais; o megatrabalho grupal da reurbanização extrafísica (reurbex); a integração cosmoética entre consciexes e conscins visando a materialização de megaempreendimentos evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoproéxis–maxiproéxis grupal; o sinergismo cosmoético dos esforços conjuntos da equipe coesa em prol de metas cosmoéticas comuns; o sinergismo
dos intermissivistas entrosados na consecução da maxiproéxis; o sinergismo maxiproexológico
dos trafores; o sinergismo autoconsciencialidade evoluída–macroconsciencialidade avançada;
o sinergismo motivação pessoal–motivação grupal; o sinergismo coesão–coerência–intercomunicação consciencial salutar; o sinergismo força presencial pessoal–força de coesão grupal;
o sinergismo autorrecin–recin grupal; o sinergismo força do exemplarismo pessoal–força do
exemplarismo grupal; o sinergismo interassistência–acerto evolutivo grupocármico.
Principiologia: a consecução da maxiproéxis exigindo os princípios em bases grupais;
o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio de a união potencializar a força;
o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio grupal de juntos se ir mais longe; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do vínculo evolutivo; o princípio da convivialidade sadia.
Codigologia: a vivência do código grupal de Cosmoética (CGC) em consonância com
o código pessoal de Cosmoética (CPC), dos maxiproexólogos.
Teoriologia: a teoria da maxiproéxis grupal; a teoria da minipeça do maximecanismo
na evolução grupal; a teoria da evolutividade em grupo.
Tecnologia: a técnica da maxiproéxis; a técnica de viver em grupo; as técnicas paradiplomáticas; a técnica de conviver com todos sem acumpliciamentos; a técnica do binômio admiração-discordância; a vivência da técnica do trinômio motivação-trabalho-lazer em grupo.
Voluntariologia: a vivência grupal nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a integração voluntariado-paravoluntariado tarístico.
Laboratoriologia: os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da coesão grupal; os efeitos homeostáticos dos
trabalhos exitosos em equipe; os efeitos evolutivos do compléxis grupal.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na consecução de empreendimentos magnos grupais; as neossinapses obtidas pela vivência da interassistencialidade grupal.
Ciclologia: o ciclo interesses e metas evolutivas em comum–união de esforços e talentos–maximização dos resultados evolutivos.
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Binomiologia: o binômio individualidade-grupalidade; o binômio interconectividade–
–intrarticulação lógica entre os maxiproexistas; o binômio harmonia grupal–produção maxiproexológica; o binômio Coerenciologia-Sinergismologia; o binômio gescon pessoal–gescon grupal.
Interaciologia: a interação egocarmalidade-grupocarmalidade; a interação equipin-equipex; a interação comunin-comunex; a interação coesão íntima–coesão grupal; a interação
entre as autoproéxis na maxiproéxis grupal; a interação prioridade pessoal–prioridade grupal;
a interação produtividade individual–produtividade grupal.
Crescendologia: o crescendo egocentrismo anticosmoético–cooperatividade grupal–
–maxifraternidade; o crescendo interação cosmoética produtiva–fortalecimento do vínculo interconsciencial–coesão grupal maxiproexológica; o crescendo acerto evolutivo pessoal–acerto evolutivo grupal.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio engajamento-aglutinação-integração; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; a harmonia grupal na teática do trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança.
Polinomiologia: o polinômio megafoco-seriedade-dedicação-entrosamento; a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo uniformidade inteligente / incongruência grupal irretocada; o antagonismo logicidade grupal cosmoética / incoerência coletiva antievolutiva; o antagonismo intercooperatividade engrandecedora / competitividade desagregradora; o antagonismo congraçamento grupal maxiproexológico / desunião antimaxiproéxis.
Politicologia: a proexocracia; a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis racionais da maxiproéxis (grupal); a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei da
grupalidade.
Filiologia: a maxiproexofilia; a grupalidade neofílica; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia; a interconscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a grupofobia; a conviviofobia; a neofobia em grupo; a criticofobia; a xenofobia; a proexofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose grupal; a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA) grupal; a saída da síndrome do narcisismo de grupo.
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a sociologicoteca; a gregarioteca; a politicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeduradora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coesão grupal maxiproexológica básica = a união, associação e integração entre as conscins intermissivistas afins resultando na consecução parcial da proéxis grupal;
coesão grupal maxiproexológica avançada = a união, associação e integração entre as conscins
intermissivistas afins resultando no compléxis grupal.
Culturologia: a cultura da grupalidade proexológica produtiva; a cultura da Harmoniologia Grupal; a cultura da grupocarmalidade.
Categorias. Sob a ótica da Coerenciologia, eis, por exemplo, dispostos em ordem alfabética, 10 categorias ou tipos de coesões:
01. Coesão existencial: a existência bem-articulada; o continuísmo consciencial.
02. Coesão fatos-parafatos: o nexo entre os atos, situações, ideias ou acontecimentos.
03. Coesão fenomenológica: a interrelação fenomênica ou parafenomênica.
04. Coesão holopensênica: o sinergismo dos holopensenes ambientais.
05. Coesão holossomática: a holocoerência; a maturidade integral ou holomaturidade.
06. Coesão interdimensional: a conexão entre as dimensões conscienciais.
07. Coesão intraconsciencial: a congruência entre os princípios e valores pessoais;
a relação entre o nível de lucidez e a qualidade dos autopensenes.
08. Coesão social: o senso de coletividade; a vivência da grupalidade evolutiva lúcida.
09. Coesão textual: a coerência lógica dos pensamentos da obra escrita.
10. Coesão verbo-ação: o entrosamento coerente das palavras e atitudes.
Megaempreendimentos. O êxito na materialização de megagestações conscienciais, libertárias e universalistas, realizadas em equipe é resultado da integração cosmoética de intenções,
esforços e talentos grupais. Do ponto de vista da Maxiproexologia, eis, dispostos em ordem alfabética, 4 exemplos de megaempreendimentos conscienciológicos realizados e em consolidação
(Ano-base: 2015), frutos da coesão grupal maxiproexológica:
1. CCCI: a estruturação da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
2. Edificações: a construção de edificações conscienciocêntricas; o Bairro Cognópolis;
os Condomínios Conscienciológicos; o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum; o Tertuliarium; os campi conscienciológicos; o hotel Mabu Interludium.
3. Enciclopédia: a participação de verbetógrafos voluntários na construção do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia.
4. IC: a fundação e o desenvolvimento de Instituições Conscienciocêntricas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coesão grupal maxiproexológica, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
03. Coedes: Conviviologia; Neutro.
04. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
06. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
07. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
09. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
10. Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.
11. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
12. Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.
13. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
14. Subtarefa relevante: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA TEÁTICA DA COESÃO GRUPAL MAXIPROEXOLÓGICA É EXEQUÍVEL QUANDO AS CONSCINS INTERMISSIVISTAS ALCANÇAM MAIOR NÍVEL DE AUTOCOESÃO
EVOLUTIVA E SENSO DE GRUPALIDADE COSMOÉTICA.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, no universo da coesão grupal maxiproexológica? Está satisfeito(a) com o nível de entrosamento e engajamento proexológico pessoal
com o grupo evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 63, 79, 80, 331,
504, 506, 572, 834, 843, 1.225 e 1.415.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;
et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 89, 141 e 217.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 322.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584; p. 24; seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 282 e 1.096.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.715.

R. D. R.
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COESÃO TEXTUAL
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coesão textual é a unidade lógica, a associação íntima e a coerência dos
pensamentos da obra escrita explicitando a clareza e consistência das ideias do autor ou autora.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo coesão vem do idioma Francês, cohésion, “coesão”, e este do idioma Latim Medieval, cohaesio, “coesão”, de cohaesum, supino de cohaerere. Surgiu no Século
XIX. A palavra textual provém do idioma Latim, textus, “narrativa; exposição”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Coerência ideativa. 2. Racionalidade comunicativa. 3. Comunicabilidade coerente. 4. Texto coessencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo coesão: coesa; coesiva; coesivo; coeso; coesor; incoesa; incoesão; incoeso.
Neologia. As duas expressões compostas coesão textual simplista e coesão textual complexa são neologismos técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Incoesão textual. 2. Incoerência textual. 3. Comunicabilidade confusa. 4. Texto desinteligente.
Estrangeirismologia: a rhetorical power of cohesion; o balanço da performance mentalsomática; a coniunctio intelectiva; o lato sensu; o plus faltante; a apex mentis; o Mentalsomarium; o Scriptorium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocoerência comunicativa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita; o pen do autopensene; as assinaturas
pensênicas inteligentes; as manifestações pensênicas ideais; os grafopensenes; a grafopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; a exteriorização da autopensenidade; a autopensenização organizada; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a coesão textual; a intrarticulação conteudística da redação; a intrarracionalidade da redação; a coerência comunicativa; o entrosamento entre conteúdo e forma; a interrelação
dos múltiplos parágrafos do texto escrito; a integração cognitiva mantida ininterruptamente; a lógica intrarticulada dos pensamentos registrados; a revisão final do texto a partir da verificação da
coesão dos originais in totum; as interrelações ideativas ou conteudísticas do texto; a retratação
particular do mundo circundante; os propósitos comunicativos; a costura do texto; os recursos
coesivos; a coesão lexical; a coesão gramatical; a coesão frasal; a coesão interfrásica; a coesão
temporal; a coesão referencial; a coesão sequencial; a coerência textual; a manutenção do foco almejado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as contribuições inspiradoras dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo comunicativo das
palavras perfeitamente encaixadas no sentido pretendido; o sinergismo coesão-coerência-clareza
para a leitura fluente do texto.
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Principiologia: o princípio racional de não ir contra os fatos; o princípio da descrença;
o princípio da vivência da tares.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sensibilizando sobre autorresponsabilidade pela clareza comunicativa.
Teoriologia: a teoria do conhecimento (Epistemologia); a teoria da interprisão grupocármica abrangendo o binômio malentendido-desinformação nas situações sociocomunicativas.
Tecnologia: a técnica das megassinaturas holopensênicas; a técnica do entrelinhamento
intelectual; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade;
a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: os voluntários-autores da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores.
Efeitologia: o efeito nocivo dos erros de raciocínio; o efeito esclarecedor do texto
coeso.
Neossinapsologia: o objetivo primordial da tares grafada predispondo o leitor à formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da criatividade; o ciclo leitor-autor.
Enumerologia: o encadeamento linear das palavras; o entrelaçamento de ideias; a concatenação de conceitos; o fluxo contínuo do pensamento; a construção do sentido lógico; a organização interna do texto; a boa articulação redator-leitor.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio coesão-coerência; o binômio coesão–coerência textual; o binômio sentido parcial–sentido geral.
Interaciologia: a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a interação
parte-parte; a interação parte-todo; a interação coesão íntima–coesão textual.
Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo vocábulos-expressões-frases-parágrafos-texto.
Trinomiologia: o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio (aliteração)
contingência-contexto-conjuntura; o trinômio início-meio-fim; o trinômio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio causas-concausas-consequências.
Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio artigo-palestra-tese-livro.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo linearidade
textual / amontoado de frases.
Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora; o paradoxo texto complexo–
–leitura fácil.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à autexpressão escrita.
Filiologia: a leiturofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a informaticofilia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel.
Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca;
a autografoteca; a diarioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Autocoerenciologia; a Comunicologia;
a Autodiscernimentologia; a Logicologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Filologia; a Proexologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o produtor de texto.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a produtora de texto.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens rastropensenicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
notarius; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: coesão textual simplista = a coerência dos pensamentos da obra literária
escrita com ênfase na forma, por exemplo, no romance; coesão textual complexa = a coerência
dos pensamentos da obra técnica escrita com ênfase no conteúdo, por exemplo, no tratado científico.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da intelectualidade; a cultura
da escrita.
Taxologia. Sob a ótica da Grafopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14
categorias de coesões textuais, pontuais, com relativa complexidade, apresentadas na estrutura específica do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, afora a coesão textual integrativa, geral,
da obra:
01. Coesão da Antonimologia anteposta à Sinonimologia.
02. Coesão da Bibliografia Específica com o Cosmograma.
03. Coesão da Ciclologia com a Crescendologia.
04. Coesão da Frase Enfática com a Questionologia.
05. Coesão da natureza do verbete com a Tematologia.
06. Coesão da Neologia com a Exemplologia.
07. Coesão da Remissiologia com o tema.
08. Coesão das disciplinas listadas, entre si, na Interdisciplinologia.
09. Coesão da Sinonimologia com a associação de ideias.
10. Coesão das 7 expressões, entre si, na Enumerologia.
11. Coesão das tecas listadas, entre si, na Holotecologia.
12. Coesão dos Hominis listados, entre si, na Hominologia.
13. Coesão do tema com a Especialidade da Conscienciologia.
14. Coesão do título incluído na Seção adequada.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coesão textual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conformática: Comunicologia; Neutro.
09. Edição gratuita: Comunicologia; Homeostático.
10. Escala dos Autores Mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
15. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.

A COESÃO TEXTUAL, EXPRESSANDO A COERÊNCIA REFINADA DOS PENSAMENTOS DA OBRA ESCRITA, EMBASA A RACIONALIDADE ESTILÍSTICA DO AUTOR OU AUTORA, INDISPENSÁVEL NOS TRABALHOS TÉCNICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, destaca a coesão textual das obras escritas?
Quanto você escreve? Quanto você lê?
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COEVOLUÇÃO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coevolução é a relação específica de coexistência na qual o conjunto das
transformações evolutivas, ocorridas em determinada consciência ou grupo, resulta de interações
ao longo do tempo por meio de influências mútuas entre os seres envolvidos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo co deriva do idioma Latim, cum, “com; companhia; contiguidade”. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação
de percorrer, de desenvolver”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer
sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Evolução mútua. 02. Evolução conjunta. 03. Evolução recíproca.
04. Evolução cooperativa. 05. Evolução coletiva. 06. Simbiose evolutiva. 07. Transmutação integrada. 08. Desenvolvimento agregado. 09. Progressão associada. 10. Coexistência transformadora.
Antonimologia: 1. Evolução individualista. 2. Transmutação particular. 3. Evolução
isolada. 4. Anticoexistência. 5. Antissociabilidade. 6. Eremitismo. 7. Imiscibilidade social.
8. Autestagnação intraconsciencial. 9. Autevolução.
Estrangeirismologia: a evolutive cooperation; a symbiosis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interdependência evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Coevolução:
trabalho interconectado.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interatividade; o holopensene grupal da ajuda
mútua; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o copensene; a copensenidade.
Fatologia: a coevolução; a complementaridade das necessidades evolutivas; as relações
mutuamente benéficas; as dependências inevitáveis da vida consciencial originando a interdependência; a intercooperação inerente a todos os níveis de organização tanto da matéria, quanto da
energia e da própria consciência; as combinações funcionais dos átomos, moléculas, biomoléculas, das bioenergias e dos princípios conscienciais – células, organismos, comunidades; a origem
da vida; a universalidade do código genético, quase o mesmo para a maioria dos seres vivos;
a convergência evolutiva; os paralelismos evolutivos; a evolução reticulada sobrepondo linhagens
diferentes; a conexão sistêmica entre os elementos naturais; as espécies-chave exercendo influências diferenciadas sobre as outras espécies da comunidade biológica; a seleção natural em grupo;
a seleção natural de parentesco; o mimetismo; o compartilhamento de caracteres primitivos, as
simplesiomorfias; o compartilhamento de caracteres evolutivos, as sinapomorfias; a convivência
harmoniosa; a cooperação ultrapassando os limites do egoísmo; a fusão de organismos, sociedades e empresas; a interdependência entre algas e corais; a coexistência das bactérias no trato digestório de mamíferos, em especial dos ruminantes; o congraçamento interpares pelo sucesso
evolutivo; o consenso sem acumpliciamento; a convergência de ações confluindo para o bem
comum.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal desenvolvida enquanto efeito das relações coevolutivas a partir do
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parapercepciologista; a parapercepção das sincronicidades; o acoplamento energético imediato;
a assim continuada; a interassistência interdimensional; as inspirações de origem extrafísica; o dinamismo das interações entre o tenepessista e o amparador de função; a coexistência doentia com
o assediador extrafísico; o íncubo e o súcubo; o vampirismo extrafísico; os efeitos coletivos da viragem do megassediador; os resgates conscienciais extrafísicos; o heterorrevezamento entre amparador e amparando; o grupopensene harmônico das comunexes evoluídas; a expressão espontânea da transafetividade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a colheita grupal enquanto sinergismo dos esforços individuais; o sinergismo da complementaridade das ações individuais; o sinergismo da união harmônica entre
os seres interdependentes; a sinergia das transformações sociais evolutivas; a vivência sinérgica
do altruísmo; o sinergismo somática-probiótica.
Principiologia: o princípio da divergência; o princípio da irreversibilidade; o princípio
da complementaridade evolutiva; o princípio das transformações simbiogênicas; o princípio da
interdependência evolutiva; o princípio da doação incondicional a favor de todos; os princípios
da holocarmalidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao convívio.
Teoriologia: a teoria evolutiva; a teoria da simbiogênese; a teoria do mutualismo; a teoria da protocooperação; a teoria da vida parapsíquica; a teoria de Gaia; a teoria da grupocarmalidade evolutiva.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: os benefícios mútuos interdimensionais do voluntariado nas ICs; os
trabalhos assistenciais interfronteiras.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito wolf-pack esboçando o comportamento social em bactérias; o efeito
do fundador originando nova linhagem evolutiva; o efeito recíproco das transformações mútuas;
os efeitos etológicos do imprinting.
Neossinapsologia: a coevolução cérebro-linguagem, gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ressomas-dessomas; os ciclos da interdependência cármica; os ciclos de heterorrevezamento.
Enumerologia: a origem dos átomos e moléculas; a origem da vida; a origem do sexo;
a origem dos organismos multicelulares; a origem das sociedades; a origem das práticas parapsíquicas; a origem das práticas interassistenciais assentadas na transafetividade.
Binomiologia: o binômio assistente-assisstido; o binômio ação altruísta–reação pacifista; o binômio cooperativismo-mutualismo; o binômio evolução consciente–evolução inconsciente; o binômio ação individual–reverberação coletiva; o binômio vida individualizada–vida compartilhada; o binômio estímulo-resposta.
Interaciologia: a interação hospedeiro-simbionte; a interação predador-presa; a interação polinizador-flor; a interação frugívoro-fruto; a interação granívoro-semente; a interação
autor-editor; a interação docente-discente.
Crescendologia: o crescendo vida singular–vida coletiva; o crescendo Homo sapiens
sapiens–Homo sapiens assistens–Homo sapiens tenepessista; o crescendo isca lúcida–epicentrismo consciencial–desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio interação-reciprocidade-interrelação; o trinômio domesticação-adestramento-educação; o trinômio neurônio-neuróglia-neurossinapse; o trinômio língua-linguagem-cultura.
Polinomiologia: o polinômio ação-atração-doação-gratificação.
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Antagonismologia: o antagonismo afeição pelos semelhantes / desafeição pelos difeentes.
Paradoxologia: o paradoxo de a união e integração entre os seres ser mais comum em
relação à individualização em si; o fato de na vida biológica a existência dos seres compostos ser
mais padrão, e não exceção.
Politicologia: a evoluciocracia; a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação na Evoluciologia; as leis da sustentabilidade dos sistemas ecológicos; a lei do retorno resultante da interação lúcida com a Natureza; a lei dos reencontros na seriéxis; a lei da inseparabilidade evolutiva; a lei dos reagrupamentos evolutivos entre os afins; as leis da Parafisiologia Consciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a biofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a espectrofilia; a evoluciofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a biofobia; a espectrofobia; a antropofobia; a astrofobia; a autofobia; a evoluciofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da codependência.
Mitologia: o mito dos dióscuros.
Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a ecoteca a gregarioteca; a evolucioteca; a socioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Harmoniologia; a Interconscienciologia; a Cosmologia; a Exegeticologia; a Analiticologia; a Exaustivologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Autevoluciologia; a Pancogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o maxiproexista; 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 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 intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a maxiproexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo
sapiens exemplaris; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: coevolução dependente = a relação entre o parasita e o hospedeiro; coevolução interdependente = a conexão entre tenepessista e amparador com o assistido.
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Culturologia: a Multiculturologia da Conviviologia Multidimensional.
Acepções. O termo coevolução tem definição ainda pouco sedimentada, sendo utilizado
com diversas acepções. As abordagens envolvem sentidos específicos no campo da Biologia Evolutiva, com enfoque nas relações entre as espécies em geral, até considerações sobre as relações
existentes entre o desenvolvimento biológico e cultural do ser humano.
Conscienciologia. Pela Conscienciocentrologia, a formação das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) exemplificam a correlação entre a coevolução e a interassistencialidade interdimensional.
Evolução. Pela Evoluciologia, as mudanças evolutivas podem ser classificadas nas seguintes 3 categorias básicas, em ordem lógica:
1. Intraconscienciais. As mudanças relacionadas aos atributos intraconscienciais, ao
modo de liderança, coerência, predisposição universalista à fito e zooconvivialidade, entre outros.
2. Holossomáticas. As transformações específicas veiculares (somáticas, energossomáticas, psicossomáticas e mentaissomáticas) de modo interdependente.
3. Coletivas. A evolução em grupo compreendendo principalmente a qualificação das
relações interconscienciais sociais e coletivas, resultantes das modificações no ambiente evolutivo
comum, no caso do holopensene. Outro exemplo é o desenvolvimento das tecnologias, das cidades, da paratecnologia, das comunidades extrafísicas, das ICs e da constituição da CCCI.
Escala. Pode-se reconhecer na Escala Evolutiva das Consciências, proposta pela Conscienciologia, a condição exemplificativa do Homo sapiens tenepessista enquanto primeiro nível
de composição multidimensional lúcida, ao modo de estrutura coevolutiva, integrando a conscin
à equipe multidimensional de assistência.
Evolutividade. A tendência na evolução consciencial é reduzir cada vez mais o egoísmo,
no sentido de minimizar, e até dirimir, as manifestações egoicas do individualismo. No caso hominal, o desenvolvimento da cultura sobrepuja a Biologia. Por outro lado, os exemplos recentes
de belicismo, corrupção governamental, capitalismo hiperconsumista, do mau hábito de se levar
vantagem em tudo, mostram a evolutividade humana, em muitos casos, inferior aos princípios
conscienciais primitivos capazes de coevoluirem harmonicamente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coevolução, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
02. Canis lupus: Cinologia; Neutro.
03. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
06. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
09. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
14. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
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15. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.

COEVOLUIR É O REPTO CONSTANTE DE DESENVOLVER
A CONVIVÊNCIA MÚTUA POSITIVA ENTRE CONSCIÊNCIAS,
UNIFICAR E PARTILHAR NECESSIDADES E HABILIDADES,
ALÉM DE QUALIFICAR A AUTAPRENDIZAGEM EVOLUTIVA.
Questionologia. Qual o valor e importância atribuídos por você, leitor ou leitora, à partilha de saberes e ações? Prioriza a vivência dos princípios coevolutivos na vida cotidiana?
Filmografia Específica:
1. Vida. Título Original: Life. País: UK. Data: 2009. Duração: 580 min. Gênero: Série & Documentário.
Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em 4 DVDs). Produção:
Rupert Barrington; Adam Chapman; Martha Holmes; Neil Lucas; Patrick Morris; & Ted Oakes. Produção Executiva:
Mike Gunton. Produção da Série: Martha Holmes. Narração: David Attenborough. Companhia: BBC (British Broadcasting Corporation); Discovery Channel; SKAI; & Open University. Sinopse: Vida é o mais recente documentário épico
da BBC sobre a natureza. Apresenta visão global das estratégias e comportamentos desenvolvidos na vida para garantir
sobrevivência, chamada por Charles Darwin de a luta pela existência. Filmado em alta definição durante 4 anos, e distribuído em 10 episódios, Life tem elenco repleto de estrelas e personagens da vida selvagem de todos os continentes e em
todos os habitats, cada qual com drama diferente, sendo 9 episódios dedicados aos grupos de animais e 1 sobre as plantas.
Bibliografia Específica:
01. Gazeta Mercantil; Redação; Brasil e México fecham Acordo; Jornal; Diário; Ano LXXXII; N. 22.349;
Caderno: Nacional; Seção: Comércio Exterior; São Paulo, SP; 13.06.02; página A-6.
02. Jornal do Commercio; Redação; Brasileiro busca Consenso entre as Nações; Diário; S/A; S/N.;
Entrevista: Henrique Brandão Cavalcanti; Caderno: Ciência; Seção: Meio Ambiente; Recife, PE; 01.10.1995; página 29.
03. Leimig, Roberto; Bases Evolutivas da Assistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
9; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus.; 2 tabs.; 26 refs.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 70 a 78.
04. Idem; Biodiversidade no Campus CEAEC; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 8 enus.; 1 gráf.; 11 tabs.; 2 websites; 1 nota; 26 refs.; 6 webgrafias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 408
a 446.
05. Margulis, Lynn; O Planeta Simbiótico: Uma Nova Perspective da Evolução (Symbiotic Planet: A New
View of Evolution); trad. Laura Neves; 138 p.; 8 caps.; 7 ilus.; 36 refs.; alf.; 23 x 14 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ;
2001; páginas 70 a 84.
06. Margulis, Lynn; & Sagan, Dorion; O que é Vida? (What is Life?); apres. Francisco M. Salzano; pref.
Niles Eldredge; trad. Vera Ribeiro; 290 p.; 9 caps.; 50 ilus.; 3 tabs.; glos. 166 termos; 59 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; Jorge
Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 125 a 154.
07. Mayr, Ernst; Biologia, Ciência Única: Reflexões sobre a Autonomia de uma Disciplina Científica (What
Makes Biology, Unique? Considerantions on the Autonomy of a Scientific Discipline–2004); pref. Drauzio Varella; trad.
Marcelo Leite; 266 p.; 12 caps.; 8 enus.; 1 tab.; glos. 99 termos; 312 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras;
São Paulo, SP; 2005; páginas 37, 91 a 97, 186 e 223.
08. Menck, Carlos F. M.; & Oliveira, Mariana C.; O Mundo do RNA e a Origem da Complexidade da Vida;
16 ilus.; 1 tab.; 60 refs.; In: Matioli, Sérgio R. (Editor); Biologia Molecular e Evolução; 202 p.; 17 caps.; 28 x 21,5 cm;
br.; Holos; Ribeirão Preto, SP; 2001; páginas 15 e 16.
09. Idem; Origem da Vida: Um Tempo Curto para uma Experiência Bem-sucedida; 2 ilus.; 11 refs.; In:
Matioli, Sérgio R. (Editor); Biologia Molecular e Evolução; 202 p.; 17 caps.; 28 x 21,5 cm; br.; Holos; Ribeirão Preto,
SP; 2001; páginas 11 a 14.
10. 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.; 28 x 21 x 4 cm; alf.; br.; 6ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ;
2001; páginas 384 a 497.
11. Vieira, Waldo; A Natureza Ensina; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 minifrases; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 12 e 13.
12. Idem; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 103
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100 e 127.
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13. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner;
344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 241
a 243.
14. 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 185.
15. 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
370 e 497.
Webgrafia Específica:
1. Coppolai, Mario de Menezes; & Gil-Turnesii, Carlos; Probióticos e Resposta Imune; Ciência Rural;
Revista; V. 34; N. 4; Santa Maria, RS; July-August, 2004; disponível em: <http:// www.scielo.br/scielo.php?pid=S010384782004000400056&script=sci_arttext>; acesso em: 07.08.05; ISSN 0103-8478.
2. Dunbar, R. I. M.; Coevolution of Neocortical Size, Group Size and Language in Humans; Behavioral
and Brain Sciences; Newsletter; V. 16; N. 4; 1993; páginas 681 a 735; disponível em: <http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1993/dunbar1993a.pdf >; acesso em: 03.03.02; ISSN 0140-525X.
3. Newman, M. E. J.; The Structure of Scientific Collaboration Networks; Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS); USA; 16.01.2004; V. 98; N. 2; páginas 404 a 409; disponível em: <http://www.pnas.
org/content/98/2/404.full.pdf+html>; acesso em 03.03.14; ISSN 1091-6490.
4. Tripicchio, Adalberto; Cérebro e Linguagem: uma Co-evolução; 2 enus.; 12 refs.; disponível em:
<http://www.redepsi.com.br/2007/04/25/c-rebro-e-linguagem-uma-co-evolu-o/>; acesso em 08.08.2005.
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COEXISTÊNCIA INSTITUCIONAL
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coexistência institucional é a condição de excelência do convívio ou da
existência conjunta e simultânea entre os membros das empresas ou instituições, especialmente
daquelas apresentando razões sociais afins na mesma área de atuação técnica dentro da Socin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo co vem do idioma Latim, cum, “com”. O termo existência deriva
também do idioma Latim, existere, “elevar-se para fora de; sair de; aparecer; deixar-se ver; nascer; existir; consistir”. Surgiu no Século XV. O vocábulo coexistência surgiu no Século XIX.
A palavra institucional procede do idioma Latim, institutio, “criação; formação; disposição; plano
de obra; instrução; ensino; ensinança”. Apareceu em 1905.
Sinonimologia: 1. Existência institucional simultânea. 2. Sincronia empresarial. 3. Instituições tautócronas.
Neologia. As 3 expressões compostas coexistência institucional, coexistência institucional sadia e coexistência institucional doentia são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Incoexistência institucional. 2. Assincronia empresarial.
Estrangeirismologia: o marketing; o dumping; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente das associações de
ideias.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a coexistência institucional; as pessoas jurídicas; as razões sociais assemelhadas; os estatutos; as leis vigentes; os objetivos das empresas; a identidade dos objetivos; o respeito mútuo no empreendedorismo; as indústrias em geral; as redes de negócios; os segmentos dos
mercados; os conflitos ideológicos intergrupais; as zonas nevrálgicas de conflitos interinstitucionais; a redução dos conflitos de interesse; a competitividade honesta e desonesta; a empresaâncora; a liderança do mercado; as propagandas; a concorrência anticosmoética; o monopólio; os
deveres interinstitucionais; os direitos interinstitucionais; os diálogos coerentes; as reuniões frutíferas; a confluência geral dos interesses; a harmonia do holopensene institucional.
Parafatologia: a manutenção do holopensene institucional sadio.
III. Detalhismo
Codigologia: os códigos de Ética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as
Empresas Conscienciocêntricas (ECs); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum; a Villa Conscientia; a Cognópolis; a UNICIN, a interação das
ICs.
Trinomiologia: o trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões
de tarefas.
Antagonismologia: o antagonismo democracia / capitalismo selvagem.
Politicologia: a democracia direta.
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Filiologia: a sociofilia.
Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a gregarioteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Concordanciologia; a Confrontologia;
a Controlologia; a Cosmovisiologia; a Etologia; a Lucidologia; a Vinculologia; a Maxiproexologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
geopoliticus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: coexistência institucional sadia = aquela na qual os responsáveis pela
empresa sabem conviver harmônica e cosmoeticamente com a concorrência; coexistência institucional doentia = aquela na qual os responsáveis pela empresa se valem de métodos escusos ou anticosmoéticos no compartilhamento do mercado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coexistência institucional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
2. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia;
Homeostático.
3. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
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4.
5.
6.
7.

Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O CONCEITO INTELIGENTE DA COEXISTÊNCIA INSTITUCIONAL COSMOÉTICA ESTÁ FUNDAMENTADO NO SOMATÓRIO DOS INTERESSES E OBJETIVOS, DESCARTANDO-SE A DISPERSÃO DE POTENCIAIS E OPORTUNIDADES.
Questionologia. Na condição de participante de instituição ou empresa, você sabe coexistir com a concorrência? Você dorme em paz, toda noite, sob a pressão dos próprios negócios?
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COEXISTÊNCIA SINÉRGICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coexistência sinérgica é a participação conjunta, simultânea, tautócrona
ou concomitante de conscins e / ou consciexes, potencializadora da qualificação do desempenho
convivial e da reciprocidade evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo coexistir deriva do idioma Latim, coexistere, “existir simultaneamente; existir junto, no mesmo tempo ou no mesmo lugar; coabitar; viver em comum; em companhia de alguém; existir com”. O vocábulo coexistência surgiu no Século XIX. A palavra sinergia
procede do idioma Francês, synergie, “ação coordenada de varios órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Coexistência sincrônica. 2. Coexistência cooperativa. 3. Coexistência coesiva. 4. Existência conjunta sinérgica. 5. Sinergismo evolutivo. 6. Sinergia existencial.
Neologia. As 3 expressões compostas coexistência sinérgica, coexistência sinérgica social e coexistência sinérgica parassocial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Coexistência antievolutiva. 2. Coexistência assincrônica. 3. Convivialidade assinérgica. 4. Contrafluxo evolutivo. 5. Interatuação assinérgica.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o modus vivendi evolutivo; o Megapensenarium evolutivo; o Reeducandarium planetário; o megacurriculum existencial; o modus faciendi na
seriexialidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Toda coexistência ensina.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a holopensenidade com carregamento no pen; a holopensenidade com carregamento no
sen; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os fitopensenes;
a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os
heteropensenes; a heteropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; as mudanças de padrão pensênico no aprendizado evolutivo a partir das neoideias.
Fatologia: a coexistência sinérgica; a coabitação evolutiva; a interação com as diferentes
espécies; os múltiplos relacionamentos conscienciais; a interação com as diferentes etnias; os relacionamentos e o crescendo em conjunto; a coexistência pacífica com os colegas evolutivos; o livro Nossa Evolução; os autoposicionamentos sadios; as interrelações com bom-tom enquanto auto e heterorrespeito; o vínculo consciencial expondo a Historiografia Grupocármica; o cuidado
com a Natureza; as concessões cosmoéticas; os acertos evolutivos; as escolhas certas; as reciclagens conjuntas; o compartilhamento do tempo livre; as reverberações; a sinceridade ampla, sadia,
abrindo portas às reconciliações; o esclarecimento de pontos de vista ajudando na intercomunicação; as intercompreensões; as empatias; a autossinceridade na superação dos autopertúrbios;
o aprendizado do imprestável nas vivências das antipatias; a interassedialidade significando egolatria; o abandono das posturas patológicas; a eliminação das antipodias; o aprendizado do respeito à natureza; a evitação dos acordos interprisionais; a evitação dos malentendidos; as desamarrações seculares; a recusa de atos anticosmoéticos evitando interprisões cármicas; a superação dos
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gargalos evolutivos; as condutas regeneradoras; a postura clara reconsiderando posicionamentos;
o reencontro de amizades refazendo a qualidade de vida consciencial; a responsabilidade de apagar as pegadas das inutilidades; o benefício e a responsabilidade quanto ao conhecimento dos locais ou pontos de reuniões interassistenciais adequados; o aproveitamento do tempo evolutivo nos
locais otimizadores da evolução; os atos cosmoéticos produzindo as mudanças desassediadoras
e libertando as consciências no grupo evolutivo.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética anímica
e parapsíquica pessoal; as paratitudes; a assim; a desassim; a paracerebralidade estreitando laços
de amizade; a paracerebralidade demonstrada no labor da Verponologia; a conquista das amizades raríssimas; o paravinco otimizando o sobrepairamento qual resgate da harmonia coexistencial;
a reeducação promovida pela paraterapêutica evolutiva; as parapercepções otimizando a coexistência sadia; a interassistencialidade enquanto manifestação do Paradireito; os parafatos reveladores para o olhar atento; a telepatia salvando distâncias interconscienciais; as vivências extrafísicas
apresentadas em lampejos na hipnopompia e hipnagogia; a paraidentidade intermissiva favorecendo a retomada de tarefa assistencial; a coexistência sinérgica com o amparo de função;
a paraprofilaxia do assédio extrafísico na tenepes; a tenepes transluzindo o educandário extrafísico; a ofiex enquanto liderança evolutiva; a Paragenética demonstrando a síntese da coexistência
sinérgica secular; a resiliência enquanto aporte paragenético auxiliando na coexistência evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tarefa grupocármica–tarefa policármica; o sinergismo
afetos sadios–reciclagem apurada; o sinergismo tarefa evolutiva–recuperação de cons; o sinergismo obra-prima–policarmalidade; o sinergismo pesquisa conscienciológica–resgate holobiográfico; o sinergismo macrossomaticidade–tarefa proexológica; o sinergismo ceticismo cosmoético–comunex evoluída; o sinergismo bom-humor–harmonia vivenciada; o sinergismo autodeterminação-autossegurança; o sinergismo nível de assistência–nível de conectividade multidimensional; o sinergismo autequilíbrio–refazimento íntimo.
Principiologia: o princípio da afinidade grupocármica; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da descrença (PD) desarticulando a interconexão baratrosférica; o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio racional de não ir contra os fatos; o princípio da coexistência pacífica; o princípio da convivialidade embasando a evolução; o princípio da interdependência; o princípio da empatia evolutiva; o princípio pessoal de deixar quaisquer ambientes melhores.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sinalando a paraprocedência; o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da coexistência pacífica entre os princípios conscienciais; a teoria
da evolução; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da seriéxis; a teoria do continuísmo evolutivo; a teoria da invéxis; a teoria da recéxis; a teoria da reurbex; a teoria das transmigrações; a teoria da proéxis; a teoria do compléxis.
Tecnologia: a técnica do crescendo evolutivo; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciológicas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas para a progressão ascendente continuada.
Voluntariologia: os reencontros programados pelos voluntários compartilhando as tarefas evolutivas; a coexistência sinérgica no voluntariado conscienciológico ativando a recuperação dos cons magnos; a convivência harmoniosa nas tarefas evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Parassociologia;
o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
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Efeitologia: os efeitos das mudanças e reciclagens a partir da coexistência sinérgica; os
efeitos das neoperspectivas a partir do crescendo evolutivo; os efeitos do refinamento das ideias;
os efeitos do delineamento da proéxis; os efeitos da convivialidade sadia; os efeitos das oportunidades oferecidas pelo Evoluciólogo ao grupocarma.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses promovendo revisões prospectivas naturais; a criação de neossinapses perfilando a proéxis; a criação de paraneossinapses dando conta
do trabalho assistencial; as paraneossinapses promovendo autocura; as neossinapses desencadeadoras das mutações evolutivas.
Ciclologia: o ciclo haurir-aprender-compreender-assistir; o ciclo multiexistencial ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo evolutivo egocarma-grupocarma-policarma; o ciclo dependência-interdependência; o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo
evolutivo pessoal; o ciclo evolutivo grupal.
Enumerologia: a coexistência sinérgica com as ideias; a coexistência sinérgica com as
escolhas; a coexistência sinérgica com as posturas; a coexistência sinérgica com as condutas;
a coexistência sinérgica com os exemplos; a coexistência sinérgica com as afinidades; a coexistência sinérgica com as diferenças.
Binomiologia: o binômio autoverbação-autodemocracia; o binômio temperamento-Paragenética; o binômio laços de amizade–nível de mentalsomaticidade; o binômio psicossoma-mentalsoma; o binômio zooconvivialidade-Humanidade; o binômio nível de compartilhamento–
–nível de adaptabilidade; o binômio coexistência-resiliência; o binômio resenha biográfica–resenha holobiográfica; o binômio tempo de aprender–tempo de ensinar; o binômio recéxis-moréxis; o binômio neoaprendizado-heteroaprendizado; o binômio autocrítica aguda–autoimperdoamento; o binômio heteroperdoamento–intercompreensão vivenciada; o binômio convivial intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio compreensão-sobrepairamento; o binômio nível de cultura–nível de assistência.
Interaciologia: a interação autopesquisa-heteropesquisa; a interação intencionalidade–
–nível evolutivo; a interação Parelencologia–paraidentidade intermissiva; a interação conhecimento-responsabilidade; a interação holomemória–finesse evolutiva; a interação autodefinição-autodecisão; a interação autodeterminação-autoparapsiquismo; a interação parapsiquismoCronologia; a interação Cronologia-sincronicidade; a interação relacionamento-revitalização;
a interação posturas-metas; a interação reposicionamentos-revitalização; a interação afinidade-intencionalidade; a interação gratidão-parapercepto; a interação intuição-razão.
Crescendologia: a maxidissidência sadia da consciência consigo própria no crescendo
evolutivo; o crescendo convivialidade-reciprocidade; o crescendo relacionamentos imaturos–relacionamentos maduros; o crescendo coexistência harmoniosa–confluência de objetivos; o crescendo da responsabilidade evolutiva tacon-tares; o crescendo da intercompreensão facultando
a harmonia na convivialidade; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis.
Trinomiologia: o trinômio Parageneticologia-Temperamentologia-Perfilologia; o trinômio retroexperiências-neoexperiências-multiexperiências; o trinômio intencionalidade–autodiscernimento–inteligência evolutiva (IE); o trinômio relacionamentos intrafísicos–relacionamentos
extrafísicos–relacionamentos multisseculares; o trinômio autobservação-autorreflexão-autocompreensão; o trinômio vontade de acertar–intencionalidade sadia–interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio Conviviologia-Evoluciologia-Interassistenciologia-Reeducaciologia; o polinômio Comunicologia-Sociologia-Parassociologia-Reciclologia; o polinômio
autorreflexão-autocompreensão-antivitimização-homeostasia; o polinômio reciclagem–reinvestimento–revigoramento–restauração evolutiva; o polinômio gescon-grupocarmalidade-megagescon-grupalidade.
Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;
o antagonismo hábitos sadios / mesmice; o antagonismo amplitude consciencial / robéxis; o antagonismo relações harmoniosas / relações antievolutivas; o antagonismo Socin / Sociex; o antagonismo investimento evolutivo / ectopia existencial; o antagonismo coexistência intrafísica / coexistência extrafísica; o antagonismo autoimperdoamento / autagressão; o antagonismo coexistên-
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cia humana / coexistência subumana; o antagonismo Planeta Escola / Planeta Hospital; o antagonismo mesméxis / reciclagem; o antagonismo vitimização / recomposição.
Paradoxologia: o paradoxo da autexigência poder diminuir as heterexigências; o paradoxo do autoimperdoamento poder trazer a conquista do heteroperdoamento; o paradoxo das
constantes reciclagens poderem promover o continuísmo consciencial; o paradoxo desassediador
na convivialidade.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a autodiscernimentocracia; a politicocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a democracia direta incipiente na Cognópolis Foz.
Legislogia: as leis evolutivas; a lei do maior esforço aplicada na restauração das interrelações cármicas.
Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a parassociofilia; a parapoliticofilia; a reciclofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a tanatofobia; a voliciofobia; a isolofobia; a raciocinofobia;
a cognofobia; a reciclofobia; a fobia à autexposição.
Maniologia: a egomania; a religiomania; a idolomania; a cacomania; a egomania; a toxicomania; a sexomania; a etnomania; a riscomania.
Mitologia: os mitos culturais; os mitos religiosos; os mitos científicos.
Holotecologia: a socioteca; a prioroteca; a discernimentoteca; a mentalsomatoteca; a recexoteca; a recicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia;
a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Equilibriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a consciência ecologista; a consciência antiecologista; o grupo interprisional; a parentela; a família nuclear; a família consciencial; 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 intrafisico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o semperaprendente;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a semperaprendente;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
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sapiens catalyticus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: coexistência sinérgica social = a cooperação de conscins e consciexes na
intrafisicalidade (Socin); coexistência sinérgica parassocial = a cooperação de conscins e consciexes na extrafisicalidade (Sociex).
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da coexistência multidimensional;
a cultura do sinergismo evolutivo.
Interrelaciologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
36 tipos de interrelações, capazes de explicitar nuanças da coexistência sinérgica entre conscins
e consciexes:
01. Amizades intrafísicas–paramizades raríssimas.
02. Análise da fatuística–entrevisão da parafatuística.
03. Assistência prestada às conscins–assistência recebida de consciexes.
04. Assistente intrafísico–amparador extrafísico.
05. Assistente intrafísico–assistido extrafísico.
06. Aula de Conscienciologia–aula do Curso Intermissivo.
07. Autodesassédio realizado–heterodesassédio desarticulado.
08. Autodidatismo habitual–paradidaxia multidimensional.
09. Autoinvestimento parapsíquico–conexão interdimensional.
10. Autorrevezamento-gruporrevezamento.
11. CCCI-CCCE.
12. Cenário assistencial–parapsicodrama.
13. Coadjuvante assistente–líder multidimensional assistencial.
14. Cognopólis Foz do Iguaçu–comunex Interlúdio.
15. Conscienciólogo-paraconscienciólogo.
16. Conscin assistível–amparador extrafísico.
17. Convivialidade intrafísica–paraconvivialidade.
18. Dedicação ao autorado–conexão com amparo de função.
19. Educador escolar–parapreceptoria extrafísica.
20. Epicon desassediador–consciex coadjutora do trabalho assistencial.
21. Equipin-equipex.
22. Evento conscienciológico–paraplateia intermissivista.
23. Grupo evolutivo intrafísico–bonde extrafísico.
24. Intermissivista ativo–evoluciólogo.
25. Memória intrafísica–holomemória coletiva.
26. Minipeça humana–maximecanismo assistencial multidimensional.
27. Ofiexista–parassistente da ofiex.
28. Palco intrafísico–bastidores extrafísicos.
29. Postura conscienciológica–paracaptação de neoverpons.
30. Reencontro intrafísico interassistencial–encontro extrafísico pró-evolutivo.
31. Resgate na dimensão intrafísica–resgate de consciex na Baratrosfera.
32. Reurbin-reurbex.
33. Tenepessista–amparador da tenepes.
34. Tertúlia conscienciológica–aula intermissiva.
35. Verbetorado conscienciológico–amparo grafotécnico extrafísico.
36. Voluntário conscienciológico–paravoluntário.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coexistência sinérgica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
04. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
05. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
06. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
09. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
12. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
13. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
14. Transmigraciologia extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A COEXISTÊNCIA SINÉRGICA, QUAL ALAVANCA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, DESENVOLVE O AMADURAMENTO
DO SENSO DE INTERCOMPREENSÃO E DE INTERDEPENDÊNCIA, ESSENCIAL À AUTO E HETERODESAMARRAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a coexistência sinérgica no dia a dia?
Qual o reflexo nos desempenhos pessoais e grupais?
Filmografia Específica:
1. A Viagem. Título Original: Cloud Atlas. País: EUA. Data: 2012. Duração: 172 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português. Direção: Tom Tykwer;
Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Elenco: Tom Hanks; Susan Sarandon; Jim Sturgess; Halle Berry; Hugh Grant;
Jim Broadbent; Donna Bae; Hugo Weaving; Ben Whishaw; & Keith David. Produção: Grant Hill Stefan Arndt. Coprodução: Peter Lam; Tony Teo; & Alexander Van Dulmen. Fotografia: John Toll; & A. S. C. Frank Griebe. Música:
Tom Tykwer; Johny Klimex; & Reinhold Heil. Cenografia: Uli Hanisch Hugh Bateup. Distribuidora: Imagem Filmes.
Sinopse: O filme segue 6 histórias, indo e vindo no tempo. Mesmo situadas em épocas e países distintos, passado,
presente e futuro estão conectados. Personagens variando com relação à raça e sexo, cruzando desde o Século XIX até
o futuro pós-apocalíptico, cada qual narrador da própria história, do simples viajante no Oceano Pacífico, em 1850, até
o jornalista, durante o governo de Ronald Reagan, na Califórnia.
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisores Ana Flávia
Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos.
171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
23, 24, 31 a 34 e 63 a 66.
2. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; páginas 111 a 114.
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;
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1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
35, 36, 873 a 875 e 879 a 881.
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 Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 403, 448, 467 a 470
e 491 a 494.
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.; 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 289, 297, 306, 421, 450, 559,
570, 575, 577, 579, 582, 584 e 706.

M. C. N.
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COGNATO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cognato é a palavra procedente da mesma raiz de outra ou outras palavras, constituindo a família etimológica e estabelecendo graus de parentesco quanto às formas
e aos significados de vocábulos, permitindo ampliar o universo do tema pesquisado ou enriquecer
o vocabulário mentalsomático do pesquisador-leitor-escritor, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cognato vem do idioma Latim, cognatus, “relativo a parente”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cognado. 2. Analogia mórfica. 3. Filiação gráfica.
Antonimologia: 1. Palavra de raiz própria. 2. Dissociação vocabular; vocábulo estranho ao contexto. 3. Pseudocognato. 4. Cognato de variável da Conscienciologia. 5. Cognato de
minivariável da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: o cognato; os conceitos conjugados; as aproximações simples; a analogia
mórfica; os prefixos; a seção do verbete enciclopédico; as limitações da forma; as fórmulas redacionais; a fixação dos neologismos; o vocabulário; o glossário; o ementário; o elucidário; o dicionário; o dicionário cerebral sinonímico; o dicionário cerebral analógico poliglótico; a interfusão
cognitiva; a docência; as especialidades da Conscienciologia; os verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia; o confor.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica dos cognatos; a técnica da exaustividade.
Enumerologia: a raiz da palavra; os afixos; a filiação gráfica; a família etimológica; as
derivações lógico-científicas; a interfusão conformática; a técnica comunicativa da Conscienciologia.
Holotecologia: a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cognatologia; a Filologia; a Linguística; a Lexicografia; a Gramaticologia; a Morfologia; a Conformática; a Neologística; a Estilística; a Mentalsomatologia; a Pedagogia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora.
Masculinologia: o linguísta; o autor; o professor; o reeducador; o comunicólogo; o intelectual; o poliglota; o debatedor; o redator; o jornalista; o lexicógrafo; o filólogo; o conformatista;
o verbetólogo.
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Femininologia: a linguísta; a autora; a professora; a reeducadora; a comunicóloga; a intelectual; a poliglota; a debatedora; a redatora; a jornalista; a lexicógrafa; a filóloga; a conformatista; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens philologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ofiex; Ofiexologia; ofiexologista; ofiexóloga; ofiexólogo; tenepes; meia-tenepes; tenepessismo; tenepessista.
Tecnologia. A técnica dos cognatos é a reunião de vocábulos procedentes de raiz comum, estabelecendo grau de parentesco quanto ao aspecto e à significação das palavras, fazendo
surgir a Etimologia familiar, os vocábulos conexos e a Glotocronologia.
Procedimentologia. Eis 10 procedimentos favorecedores da aplicação da técnica dos
cognatos, aqui dispostos na ordem funcional:
01. Étimo. O cognato pode ser palavra ou expressão simples.
02. Sinonímia. A sinonímia e a antonímia podem apontar cognatos.
03. Radical. As palavras devem ser buscadas pela raiz ou radical.
04. Significado. Busca-se o significado real, dentro do mesmo universo ou conotação.
05. Derivações. Há de se procurar todas as derivações lógicas.
06. Exclusões. É mais inteligente excluir os nomes técnicos da Flora e da Fauna.
07. Negrito. O termo procurado é enfatizado em negrito.
08. Pontos. É melhor empregar os dois pontos (:).
09. Ordem. As derivações são digitadas na ordem alfabética.
10. Ciências. O nome de cada Ciência é redigido com a inicial maiúscula.
Modalidades. Há 4 modalidades de cognatos mais empregados na Conscienciologia,
aqui dispostas na ordem lógica:
1. Especialidades da Conscienciologia.
2. Técnicas conscienciológicas.
3. Variáveis.
4. Minivariáveis.
Listagem. Eis a listagem de cognatos segundo cada qual das 70 especialidades básicas
da Conscienciologia, aqui dispostos na ordem alfabética, a fim de ampliar o universo de análise
dos microuniversos conscienciais, incluindo as consréus ressomadas:
01. Androssomatologia: androfobia; androgênese; androgenesia; androgenia; androide;
andrólatra; andromania; andropensene; androssoma; androssomático; androssomoteca.
02. Assistenciologia: assistência; assistencial; assistencialidade; assistencialismo; assistencióloga; assistenciólogo; assistencioteca; assistente; assistida; assistido; assistível.
03. Comunicologia: comunicabilidade; comunicação; comunicado; comunicador; comunicadora; comunicante; comunicóloga; comunicólogo; comunicoteca.
04. Conscienciocentrologia: conscienciocêntrico; conscienciocentrismo; conscienciocentroteca; conscienciológico; consciencióloga; conscienciólogo; conscientiologus.
05. Conscienciometrologia: Anticonscienciometrologia; Autoconscienciometrologia; consbel; conscienciograma; conscienciômetra; conscienciometroteca; consener; consréu.
06. Consciencioterapia: anticonsciencioterápico; autoconsciencioterapia; consciencioterapeuta.
07. Conviviologia: anticonviviologia; convivência; convivialidade; convívio; convivióloga; conviviólogo; convivioteca.
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08. Cosmanálise: cosmografia; cosmograma; cosmogramista; Cosmogramologia; cosmogramalogista; cosmogramólogo; cosmorama; cosmossíntese; cosmoteca; cosmovisão.
09. Cosmoconscienciologia: cosmícola; cosmocentralidade; cosmoconsciência; cosmoconsciencialidade; cosmopensene.
10. Cosmoeticologia: anticosmoethicus; anticosmoética; anticosmoeticamente; anticosmoético; autocosmoética; cosmoethicus; cosmoeticamente; cosmoeticidade; cosmoeticista; cosmoético; cosmoeticograma; cosmoeticóloga; cosmoeticólogo; Cosmoética; cosmoeticoteca.
11. Despertologia: antidesperticidade; autodesperticidade; Despertarium; desperticidade; desperto; despertologista; despertoteca; despertus; pós-desperto; predesperto.
12. Dessomatologia: antidessoma; autodessoma; dessoma; dessomada; dessomado; Dessomática; dessomaticidade; dessomático; dessomatoteca.
13. Egocarmologia: egocarma; egocarmalidade; egocarmológico; egocídio; egolatria;
egomania; egoteca.
14. Evoluciologia: antievoluciologia; autevolução; evolução; evolucióloga; evoluciólogo; evolucioteca; evoluído; evolutividade; evolutiva; evolutivo; heterevolução.
15. Experimentologia: autexperimentação; experimentação; experimentador; experimentadora; experimento; experimentoteca.
16. Extrafisicologia: extrafisicalidade; extrafísico; extrafisicológico.
17. Ginossomatologia: ginecofilia; ginecofobia; ginopensene; ginossoma; ginoteca.
18. Grupocarmologia: grupocarma; grupocarmalidade; grupocarmológico; grupopensene; grupúsculo.
19. Holocarmologia: carma; carmalidade; holocarmológico.
20. Holochacralogia: cardiochacra; coronochacra; esplenicochacra; frontochacra; holochacra; holochacralógico; laringochacra; palmochacra; plantochacra; sexochacra; umbilicochacra.
21. Holomaturologia: holomaturidade; holomaturológico.
22. Holorressomatologia: holorressomático; ressoma; Ressomatologia.
23. Holossomatologia: energossoma; holossoma; holossomaticidade; holossomático;
mentalsoma; psicossoma; soma.
24. Homeostaticologia: homeostasia; homeostásico; homeostático.
25. Infocomunicologia: infocomunicação; infocomunicólogo; infografia; Infoteca.
26. Intermissiologia: intermissão; intermissão pós-somática; intermissão pré-somática;
intermissiólogo; intermissioteca; intermissividade; intermissivo.
27. Intrafisicologia: intrafísica; intrafisicalidade; intrafísico; intrafisicológico.
28. Invexologia: antinvexologia; ASSINVÉXIS; grinvexes; invexibilidade; invéxis; invexograma; invexológico; invexoteca.
29. Macrossomatologia: andromacrossoma; ginomacrossoma; macrossoma; macrossômata; macrossomaticidade; macrossomático; macrossomatologista; macrossomoteca.
30. Mentalsomatologia: mentalsoma; mentalsomaticidade; mentalsomatoteca.
31. Mnemossomatologia: holomnemônica; mnemônico; mnemossoma; mnemossomático; mnemoteca; mnemotécnica.
32. Paraassepsiologia: paraasséptica; paraasséptico.
33. Parabiologia: parabiociência; parabióloga; parabiológico; parabiólogo; parabioma;
parabiosfera; parabiótipo.
34. Parabotânica: parabotânico; paraflor; paraflora.
35. Paracicatrização: paracicatriz; paracicatrizado; paracicatrizante.
36. Paracirurgia: paracirurgiã; paracirurgião; paracirúrgico.
37. Paraclinicologia: paraclínica; paraclínico.
38. Paracronologia: paracronológico; paracronologista; paracronometragem; Paracronometria; Paracronêmica.
39. Parafenomenologia: parafenomenal; parafenomênico; parafenômeno; parafenomenológico.
40. Parafisiologia: parafisiológica; parafisiológico.
41. Parageneticologia: paragene; paragenético.
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42. Parageografologia: parageógrafa; parageógrafo.
43. Para-Hemostasia: para-hemostásico; para-hemostático.
44. Para-Historiologia: para-historiador; para-historicidade.
45. Paranatomia: paranatômica; paranatômico; paranatomista.
46. Paranestesiologia: paranestésica; paranestésico.
47. Paraneurologia: paraneuróloga; paraneurológico; paraneurologista; paraneurólogo;
paraneuronal; paraneurônio.
48. Parapatologia: parapatológica; parapatológico; parapatologista.
49. Parapedagogiologia: parapedagoga; parapedagógico; parapedagogo.
50. Parapercepciologia: parapercepciológica; parapercepciológico; paraperceptível; paraperceptor; paraperceptora.
51. Paraprofilaxiologia: paraprofilática; paraprofilático.
52. Pararregeneraciologia: pararregenerador; pararregenerativo.
53. Parassemiologia: Parassemasiologia; Parassematologia; parassemiológico.
54. Parassociologia: parassociedade; parassociológico.
55. Paratecnologia: paratécnica; paratecnóloga; paratecnológico; paratecnólogo.
56. Paraterapeuticologia: paraterapeuta; paraterapêutico.
57. Parazoologia: Parazoografia; parazoológico; parazoologista.
58. Pensenologia: autopensenidade; materpensene; morfopensene; ortopensene; patopensene; pensenidade; pensenológico; pensenoteca; retropensene.
59. Policarmologia: policarma; policarmalidade; policarmológico.
60. Proexologia: antiproéxis; maxiproéxis; miniproéxis; proéxis; proexograma; proexológico; proexoteca.
61. Projeciocriticologia: autocrítica; heterocrítica; projeciocrítico.
62. Projeciografia: projeciográfico; projeciografismo.
63. Projeciologia: antiprojeção; autoprojeção; projeção; Projeciocriticologia; Projeciografia; projeciograma; projecióloga; projeciológico; projeciologista; projeciólogo; projecioteca;
projetabilidade.
64. Projecioterapia: projecioterápico; projecioterapeuta.
65. Psicossomatologia: psicossoma; psicossomaticidade; psicossomático; psicossomatoteca; psicossômico.
66. Recexologia: antirrecéxis; autorrecéxis; recéxis; recexológico; recexoteca; reciclagem; reciclante; recin.
67. Ressomatologia: autorressoma; pós-ressoma; pré-ressoma; ressoma; ressomático;
ressomatoteca.
68. Serenologia: antisserenologia; Homo sapiens serenissimus; serena; Serenão; serenidade; sereno; serenograma; serenológico; Serenona.
69. Sexossomatologia: sexo; sexochacra; sexofilia; sexofobia; sexolatria; sexólico; sexomania; sexopensene; sexossomático; sexoteca; Sexoterapia; sexualidade.
70. Somatologia: antissomática; antissomático; pós-somática; pré-somática; soma; somaticidade; somático; somatização; somatofilia; somatofobia; somatoteca.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cognato, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
2. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
3. Conformática: Comunicologia; Neutro.
4. Palavra: Comunicologia; Neutro.
5. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
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6. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
7. Técnica da segunda redação: Conformática; Neutro.

A RAIZ DA ESTRUTURA DO MEGACONHECIMENTO
CONQUISTADO NO PASSADO, APONTA, NO PRESENTE,
A META PRÓXIMA DA ESTRUTURA DO MEGACONHECIMENTO A SER CONQUISTADO NO FUTURO IMEDIATO.
Questionologia. Você emprega os cognatos nas formas ou nos conteúdos (Conformática) das autopesquisas? Em quais áreas de conhecimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 92 a 94.
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COGNOGRAFIA
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cognografia é o registro escrito do conhecimento, comunicação ou informação expresso em apontamentos, anotações e memorandos grafados, de pronunciada relevância
no universo da Pesquisologia a fim de potencializar a expansão da cosmovisão das abordagens,
investigações e análises.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição cogn procede do idioma Indoeuropeu,
gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição grafia vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Cosmografia. 2. Omnigrafia. 3. Cognocomunicação. 4. Cognomemorando. 5. Erudição. 6. Sinonimografia.
Neologia. O vocábulo cognografia e as 3 expressões compostas cognografia mínima,
cognografia mediana e cognografia máxima são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Desorganização. 2. Antipesquisologia. 3. Hipomnésia. 4. Verbalismo. 5. Analfabetismo. 6. Antonimografia.
Estrangeirismologia: o insight técnico; o front do conhecimento avançado; o corpus do
conhecimento consensual da Conscienciologia; a transcrição do background autocognitivo multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da memória arquivística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; a exposição gráfica da autopensenização.
Fatologia: a cognografia; as linhas de conhecimento derivadas diretamente da cognografia; a priorização da escrita privilegiando a grafia; os prefixos como ampliadores das derivações
da cognografia; o neoconstructo de grafia difícil ou pronúncia complexa; o acerto da grafia errada
ou mais apropriada das palavras; a engrafia como a recuperação de engrama ou o ato de rememorar; a autexpressão escrita máxima; a tradução das autovivências em símbolos linguísticos;
o registro suplantando as limitações e distorções mnemônicas; a etimografia; a neografia; a pensenografia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a transcrição das paravivências em palavras grafadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição sólida–memória atilada–inteligência comunicativa.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da acumulação cognitiva seriexológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor das autocognografias. A codigografia.
Teoriologia: a teoria do paraconhecimento.
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Tecnologia: a tecnografia; a técnica conscienciométrica do diário autobiográfico; as
técnicas redacionais do trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; a técnica do autorrevezamento multiexistencial.
Voluntariologia: o voluntariado no autorado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; os registros sobre o próprio laboratório consciencial
(labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores.
Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da cognografia.
Neossinapsologia: a fixação de neossinapses favorecida pela cognografia.
Ciclologia: o ciclo manuscrever-digitar-revisar; o ciclo análise-síntese; o ciclo ponderar-escrever-reter.
Binomiologia: o binômio apreensibilidade-memorização; o binômio conhecimento superficial-desinformação; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento. A binomiografia.
Trinomiologia: o trinômio coesão-coerência-fidedignidade.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates; o polinômio lápis-caneta-pincel-teclado; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito; o antagonismo sábio / tolo.
Paradoxologia: a paradoxografia.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à interassistência cognitiva.
Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a leiturofilia; a cogniciofilia; a grafofilia.
Sindromologia: a hiperprolixidade gráfica na síndrome de Amiel.
Holotecologia: a lexicoteca; a biblioteca; a cognoteca; a encicloteca; a intelectoteca;
a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a culturoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Pesquisologia; a Grafopensenologia; a Arquivologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia; a Erudiciologia; a Polimatologia; a Inventariologia; a Analiticologia; a Holomnemônica; a Cosmovisiologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. A elencografia.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cognographus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cognografia mínima = o registro cosmovisiológico do assunto específico
de pesquisa, no universo de determinada especialidade, no texto do artigo científico; cognografia
mediana = o registro cosmovisiológico do assunto, no corpus inteiro da Ciência específica no
texto do tratado, obra-prima escrita pelo autor ou autora; cognografia máxima = o registro cosmovisiológico do assunto específico de modo interdisciplinar, multicultural e exaustivo no texto
multiautoral da Enciclopédia da Conscienciologia, ou de Enciclopédia, ao expor o conjunto dos
conhecimentos humanos.
Culturologia: a cultura da Omnicogniciologia; a cultura da tradição escrita.
Teaticologia. No universo da Cogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
procedimentos da estrutura da memorização dos conhecimentos da cognografia, com aproximações simples ou mesmo equivalentes:
01. Anotações.
02. Apontamentos.
03. Arquivos.
04. Enumerações.
05. Escritos.
06. Listagens.
07. Manuscritos.
08. Mementos.
09. Memorandos.
10. Memos.
11. Notas.
12. Observações.
13. Pontoações.
14. Rascunhos.
15. Registros.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, o vocabulário com 520 categorias de manifestações técnicas ou áreas de conhecimento envolvendo
o registro e, por isso, o contexto de pesquisas das cognografias, em geral, de indiscutível relevância para o pesquisador detalhista:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Abreugrafia.
Acerografia.
Acografia.
Acrografia.
Acteografia.
Actinografia.
Actografia.
Adenografia.
Adoxografia.
Aerocartografia.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aerocistografia.
Aerofotografia.
Aerografia.
Aeronaugrafia.
Aeropletismografia.
Aerotopografia.
Afrodisiografia.
Agitografia.
Agonografia.
Agrafia.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Agrografia.
Agrostografia.
Algrafia.
Alografia.
Aluminografia.
Aminografia.
Ampelografia.
Anagliptografia.
Anagnosigrafia.
Anastasiografia.
Anemografia.
Anepigrafia.
Aneroidografia.
Anfibiografia.
Angelografia.
Angiocardiografia.
Angiografia.
Anisografia.
Anonimografia.
Anortografia.
Anospistografia.
Antimitografia.
Antipangrafia.
Antografia.
Antonimografia.
Antropogeografia.
Antropografia.
Apografia.
Areografia.
Argirografia.
Aritmografia.
Arqueografia.
Arquitetonografia.
Arteriografia.
Artrografia.
Astrofotografia.
Astrografia.
Atmografia.
Audeografia.
Audiotaquigrafia.
Autobiografia.
Autodermatografia.
Autografia.
Autorradiografia.
Autozincografia.
Balneografia.
Bardigrafia.
Barometrografia.
Batografia.
Bibliofotografia.
Bibliografia.
Biblio-historiografia.
Bibliotecnografia.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Bibliotecografia.
Bibliotecotecnografia.
Binomiografia.
Biobibliografia.
Biogeografia.
Biografia.
Biostratografia.
Blastografia.
Botanografia.
Bradigrafia.
Braquigrafia.
Brasilografia.
Breviografia.
Broncografia.
Cacografia.
Calcografia.
Calibografia.
Caligrafia.
Calistenografia.
Calitaquigrafia.
Cardiografia.
Cartografia.
Cassiterografia.
Catalografia.
Cavernografia.
Cecografia.
Cenografia.
Ceramografia.
Cerebrografia.
Cineangiocoronografia.
Cinebiografia.
Cinegrafia.
Cinemacrografia.
Cinematografia.
Cinerradiografia.
Cinografia.
Cintifotografia.
Ciografia.
Cisternografia.
Codigografia.
Cognatografia.
Cognografia.
Colecistografia.
Colografia.
Comediografia.
Cometografia.
Conscienciografia.
Copiografia.
Coregrafia.
Coreografia.
Corografia.
Coronariografia.
Cosmografia.

Enciclopédia da Conscienciologia

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Craniografia.
Criptografia.
Crisografia.
Cristalografia.
Cromatografia.
Cromocalcografia.
Cromografia.
Cromolitografia.
Cromotipografia.
Cromoxilografia.
Cronofotografia.
Cronografia.
Dacriocistografia.
Datiliografia.
Datilografia.
Defecografia.
Deglutografia.
Demogeografia.
Demografia.
Demonografia.
Dendrografia.
Dermografia.
Digitografia.
Discernimentografia.
Discografia.
Disgrafia.
Ditografia.
Documentografia.
Doxografia.
Dramatografia.
Dromografia.
Ductografia.
Ecodopplercardiografia.
Ecografia.
Ecostratigrafia.
Ectipografia.
Edeografia.
Elafografia.
Elefantografia.
Elencografia.
Eletrocardiografia.
Eletroencefalografia.
Encefalografia.
Enciclografia.
Epigrafia.
Epistolografia.
Escriptografia.
Esofagografia.
Espectrofotografia.
Espectrografia.
Espermatografia.
Espetrografia.
Esplancnografia.
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Esplenografia.
Esteganografia.
Estelografia.
Esteneografia.
Estenoboligrafia.
Estenocaligrafia.
Estenodatilografia.
Estenografia.
Estenotaquigrafia.
Estereografia.
Estigmatografia.
Estratigrafia.
Estratografia.
Etimografia.
Etnografia.
Etografia.
Expediografia.
Faringografia.
Farmacografia.
Filmografia.
Fisiografia.
Fitogeografia.
Fitografia.
Flebografia.
Flexografia.
Fluorografia.
Fonastenografia.
Fonegrafia.
Fonocardiografia.
Fonocinematografia.
Fonofotografia.
Fonografia.
Fonoquigrafia.
Fonotaquigrafia.
Fotoalgrafia.
Fotobiografia.
Fotocartografia.
Fotografia.
Fotolitografia.
Fotomacrografia.
Fotometalografia.
Fotomicrografia.
Fototelegrafia.
Fototipografia.
Fotozincografia.
Fraseografia.
Frasografia.
Galinografia.
Galvanografia.
Gamagrafia.
Gamarografia.
Gastroduodenografia.
Gastrografia.
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233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

Gelatinografia.
Geodemografia.
Geografia.
Geoidrografia.
Geomorfologia.
Gerontodemografia.
Gesconografia.
Gigantografia.
Ginecografia.
Gipsografia.
Glossografia.
Grafia.
Grafonografia.
Gramaticografia.
Gramografia.
Hagiografia.
Halografia.
Haplografia.
Harmonografia.
Heliografia.
Hemerografia.
Hemiacrografia.
Hepatografia.
Hermografia.
Herpetografia.
Heterobiografia.
Heterografia.
Hialografia.
Hidrofitografia.
Hidrografia.
Hierografia.
Himenografia.
Hinografia.
Hiperestenografia.
Hipergrafia.
Hipnografia.
Hipografia.
Hipsografia.
Histerossalpingografia.
Histerografia.
Histografia.
Historiografia.
Hodografia.
Holautobiografia.
Holobiografia.
Holografia.
Holossomatografia.
Homeografia.
Homografia.
Horografia.
Ialografia.
Icnografia.
Iconografia.

286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.

Ictiografia.
Ideariografia.
Ideografia.
Idiomografia.
Incografia.
Infografia.
Intelectografia.
Isografia.
Jatigrafia.
Kirliangrafia.
Lacografia.
Laconografia.
Laringografia.
Legografia.
Leucografia.
Lexicografia.
Limnografia.
Linografia.
Liquenografia.
Litografia.
Locografia.
Logografia.
Macroestenografia.
Macrofotografia.
Macrografia.
Macroparautobiografia.
Magigrafia.
Mamografia.
Maniografia.
Maxiautografia.
Maxiconscienciografia.
Mecanografia.
Megagesconografia.
Megalografia.
Meganosografia.
Melissografia.
Melografia.
Mentalsomaticografia.
Metagrafia.
Metalografia.
Meteorografia.
Metrografia.
Micetografia.
Micografia.
Microbiografia.
Microestenografia.
Micrografia.
Microparautobiografia.
Mielografia.
Mimeografia.
Mimografia.
Miniautografia.
Miniconscienciografia.
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339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.

Minitaquigrafia.
Miografia.
Mitografia.
Mnemografia.
Mogigrafia.
Monobiografia.
Monografia.
Museografia.
Musicografia.
Nanolitrografia.
Nautografia.
Necrografia.
Neografia.
Neo-Historiografia.
Neonosografia.
Neopangrafia.
Nesografia.
Neurografia.
Nevrografia.
Nictografia.
Nistagmografia.
Nomografia.
Nosografia.
Notografia.
Notulografia.
Numerografia.
Numismatografia.
Oceanografia.
Odontografia.
Ofiexografia.
Ofiografia.
Oftalmografia.
Oleografia.
Omnigrafia.
Onirografia.
Opistografia.
Oquigrafia.
Oreografia.
Organografia.
Orografia.
Ortografia.
Osteografia.
Paleogeografia.
Paleografia.
Paligrafia.
Pancreatografia.
Pangrafia.
Pan-iconografia.
Pantagrafia.
Pantografia.
Parabiografia.
Paracenografia.
Parademografia.
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392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.

Paradoxografia.
Paraetografia.
Parageografia.
Paragrafia.
Para-Historiografia.
Paranosografia.
Parapictografia.
Paraprosopografia.
Parassematografia.
Parautobiografia.
Parazoografia.
Pasigrafia.
Pasistenografia.
Pasistenotaquigrafia.
Peçografia.
Pelagografia.
Pensenografia.
Petrografia.
Pictografia.
Pielografia.
Pinacografia.
Piramidografia.
Planetografia.
Planigrafia.
Planografia.
Plarageografia.
Pluribiografia.
Pneumografia.
Polarografia.
Polemografia.
Poligrafia.
Polissonografia.
Polografia.
Pornografia.
Portografia.
Potamografia.
Prestografia.
Projeciografia.
Prosopografia.
Pseudopsicografia.
Psicografia.
Pteridografia.
Quelonografia.
Quirografia.
Radiofotografia.
Radiografia.
Radioquimografia.
Radiotelegrafia.
Rafigrafia.
Rapidografia.
Reflectografia.
Relevografia.
Reprografia.
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445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.

Retinografia.
Retrobiografia.
Ribaltografia.
Rizografia.
Rodografia.
Rurografia.
Rusografia.
Saurografia.
Selenofotografia.
Selenografia.
Selenotopografia.
Semeigrafia.
Semeiografia.
Semigrafia.
Semiografia.
Semografia.
Serigrafia.
Sialografia.
Siderografia.
Sifiligrafia.
Sifilografia.
Sigilografia.
Silabografia.
Sindesmografia.
Sindiografia.
Sinosteografia.
Sismografia.
Sonografia.
Tacolografia.
Talassografia.
Taqueografia.
Taquestenografia.
Taquibraquigrafia.
Taquigrafia.
Taquistografia.
Tardigrafia.
Taticografia.
Taxografia.

483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.

Teatrografia.
Tecnoestenografia.
Tecnografia.
Telefotografia.
Telegrafia.
Telerradiografia.
Telestereografia.
Tenepessografia.
Teomitografia.
Terminografia.
Termografia.
Tiflografia.
Tipografia.
Tocografia.
Tomografia.
Topografia.
Toracografia.
Toreumatografia.
Toxicografia.
Ultrassonografia.
Uranografia.
Uretrocistografia.
Urografia.
Velocigrafia.
Venografia.
Ventriculografia.
Verbetografia.
Videografia.
Vocografia.
Xerografia.
Xerorradiografia.
Xilografia.
Zeiglografia.
Zeitografia.
Zincografia.
Zoocorografia.
Zoogeografia.
Zoografia.

Holobiografologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 componentes do universo
das realidades da Holobiografologia, tendo prefixos como ampliadores das derivações:
01. Autobiografia.
02. Biografia.
03. Cinebiografia.
04. Fotobiografia.
05. Heterobiografia.
06. Holautobiografia.
07. Holobiografia.
08. Macroparautobiografia.
09. Microbiografia.
10. Microparautobiografia.
11. Monobiografia.
12. Parabiografia.
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13. Parautobiografia.
14. Pluribiografia.
15. Retrobiografia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cognografia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
04. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
12. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
13. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
14. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O ESTUDO TEÁTICO DA COGNOGRAFIA AMPLIA O UNIVERSO DE INVESTIGAÇÕES DO PESQUISADOR, HOMEM
OU MULHER, AO EXPANDIR A COSMOVISÃO POSSÍVEL
DAS MEGABORDAGENS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe empregar a cognografia nas análises pesquisísticas da Conscienciologia? Em quais linhas de investigação?

Enciclopédia da Conscienciologia

5960

COGNOPOLIOLOGIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cognopoliologia é a Ciência aplicada ao estudo da Cognópolis, ou do
Bairro da Cognição, do conhecimento ou da cultura, em todos os detalhes da estrutura urbana,
social, política e intelectiva em relação à evolução das conscins ou cidadãos e cidadãs.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição cogn deriva do idioma Indo-europeo,
gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição poli vem do idioma Grego, pólis, “cidade”.
Surgiu, no idioma Português, a partir do Século XIX. O terceiro elemento de composição logia
provém do mesmo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da Cognópolis. 2. Ciência da Cidade da Cognição.
3. Ciência do Bairro do Saber.
Neologia. O vocábulo Cognopoliologia e as duas expressões compostas Cognopoliologia Teórica e Cognopoliologia Vivida são neologismos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Favelologia. 2. Ciência dos Bairros Degradados.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da
autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as conscins; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié
amoureuse; a implantação e aprimoramento do Megaevolutionarium; as implicações evolutivas
da convivência diuturna em campus universitário existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Convivialidade Humana Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a sintonia holopensênica máxima;
a convergência dos materpensenes das pessoas; os percentuais de reprodução intrafísica do holopensene intermissivo; a autopensenização da Cosmovisiologia Multidimensional.
Fatologia: a vida intrafísica; a convivialidade; o protótipo da Intermissiologia Aplicada;
o balão de ensaio da Descrenciologia Teática; a construção intrafísica do oásis interlúdico; a geração de oportunidades para amadurecimento consciencial; o favorecimento da passagem da teoria
à vivência dos princípios conscienciológicos; a composição do acervo público de artefatos cognitivos de relevo evolutivo; a constituição da rede integrada de especialistas em temáticas conscienciológicas; a instalação da comunin conscienciofílica; a Conscienciometrologia inaugurada no
Planeta Terra.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a maxiproéxis ou programação existencial grupal; a Parafenomenologia Cognopolita.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins; o sinergismo autevolutivo intermissivismo-cognopolitismo; o sinergismo da otimização autevolutiva em plena Era da
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Aceleração da História Humana; o sinergismo da autoproéxis compondo o êxito na maxiproéxis
grupal; o sinergismo mentalsomático Holociclo-Holoteca-Tertuliarium.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; 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 da evolução conjunta interassistencial; o princípio popular ―a união faz a força‖; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
os critérios de composição e implementação do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; as recomposições coletivas da
teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas
à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as aplicações intrafísicas de técnicas
paradiplomáticas; as Neotecnologias comunicativas para conexão global da Cognópolis; as Neoparatecnologias parapsíquicas para conexão interdimensional da Cognópolis.
Voluntariologia: a escola de vínculo consciencial no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos homeostáticos do ajuntamento espacial de bases intrafísicas da tenepes; o efeito vinculatório do corpus de valores e interesses evolutivos compartilhados; os efeitos potencializadores da
convergência de recursos conscienciais, energéticos e financeiros nas realizações pessoais
e grupais.
Neossinapsologia: a criação coletiva de atmosfera pró-formação de neossinapses e paraneossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o estudo do ciclo agrupamento-diáspora-reagrupamento; o ciclo sementeira grupal–colheita grupal.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação
grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio priorização-otimização; as testemunhas do dia a dia e o binômio coerência consciencial–autoridade cosmoética.
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 comunin Cognópolis–comunex Interlúdio; a interação Cognópolis–Centrais Extrafísicas; a interação Cognópolis–Cursos Intermissivos; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Patologia Pessoal-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o crescendo interassistencial dupla evolutiva–grupo evolutivo; o crescendo centrípeto recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
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Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão; o patrimônio compartilhado do polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / 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.
Politicologia: a democracia pura; a proexocracia; a parapsicocracia; a Politicologia
Conscienciológica; o ensaio grupal para o Estado Mundial.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Cognopoliologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia;
a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pletor; o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens plenus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; 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 confidens; o Homo sapiens confidentior; o Homo
sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens
gregarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens amicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Cognopoliologia Teórica = a Ciência aplicada ao estudo teórico da
Cognópolis, ou do Bairro da Cognição, do conhecimento ou da cultura, em todos os detalhes da
estrutura urbana, social, política e intelectiva em relação à evolução das conscins ou cidadãos;
Cognopoliologia Vivida = a Ciência aplicada a vivência da Cognópolis, ou do Bairro da Cognição, do conhecimento ou da cultura, em todos os detalhes da estrutura urbana, social, política
e intelectiva em relação à evolução das conscins ou cidadãos.
Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cognopoliologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
03. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
04. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Gratificação cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
11. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
12. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
13. Neomesologia: Intrafisicologia; Neutro.
14. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
15. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A COGNOPOLIOLOGIA PRÁTICA APLICADA NO BAIRRO
COGNÓPOLIS, EM FOZ DO IGUAÇU, É MEGAESFORÇO
DE EXEMPLIFICAÇÃO GRUPAL, EM UNIVERSO PROTOTÍPICO, DA FACTIBILIDADE DA DEMOCRACIA PURA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a exequibilidade da democracia pura?
Você participa da vivência grupal da Cognópolis em Foz do Iguaçu?
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COGNOPOLITA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cognopolita é a conscin, homem ou mulher, cidadão ou cidadã, habitante
da Cidade do Conhecimento, ou Cognópolis, instalada na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do
Paraná, Brasil, a partir do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), dedicada às
autopesquisas da consciência, desde 1995, e, hoje (Ano-base: 2008), já reunindo 16 Instituições
Conscienciocêntricas (ICs), 75 Empresas Conscienciocêntricas (ECs) e 542 residentes fixos ou
intermissivistas vindos das cidades mais diversas, inclusive do Exterior, entrosados pelos Cursos
Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos (Intermissiologia), o princípio da descrença (Descrenciologia), a consecução das programações existenciais em grupo (maxiproéxis, Proexologia) e as autopesquisas evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. 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 cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; Estado Livre; democracia”.
Sinonimologia: 1. Cidadã da Cognópolis; cidadão da Cognópolis. 2. Conscin da Cognópolis; habitante da Cognópolis. 3. Intermissivista da Cidade do Conhecimento. 4. Residente
da Cidade da Cognição. 5. Conscienciopolita.
Neologia. Os 2 vocábulos cognopolita e cognopolitismo, e as 3 expressões compostas
cognopolita inversor, cognopolita tenepessista e cognopolita ofiexista são neologismos técnicos
da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Cosmopolita. 2. Cidadã do Cosmos; cidadão do Cosmos. 3. Urbanita. 4. Cidadão urbano; cidadã urbana.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Megaevolutionarium (Cognópolis); o principium incredulitatis; o regnum hominis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a Cognópolis; a Cidade do Conhecimento; a Cidade da Cognição; a Cognópolis na condição de tecnópole; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); as Empresas
Conscienciocêntricas (ECs); o tecnopolo das ICs; o Complexo Conscienciológico; a Conscienciópolis; o megafoco reeducacional; o oásis urbano de ressocialização; os aglomerados humanos; as
comunidades intrafísicas; as redes sociais; os condomínios conscienciológicos; os laboratórios da
Conscienciologia; a Holoteca da Conscienciologia; o Holociclo; os eventos da Conscienciologia;
os Cursos de Conscienciologia; a intermissibilidade pessoal; a intermissibilidade grupal; as retrocognições intermissivas; as ideias inatas; os compromissos das maxiproéxis; a dinâmica da holobiografia pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paraprocedências afins.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
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Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Interaciologia: a interação das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação ações extrafísicas–ações intrafísicas.
Filiologia: a cognofilia.
Holotecologia: a intermissioteca; a proexoteca; a cognopoliteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciocentrologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Intermissiologia;
a Pré-Ressomatologia; a Ressomatologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Vivenciologia;
a Holomemória; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o cognopolita; o cidadão da Cognópolis; o intermissivista; o ex-aluno
de CI; o voluntário da Conscienciologia; o agente retrocognitor; o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tertuliano; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;
o professor de Conscienciologia; o pesquisador; o conscienciólogo.
Femininologia: a cognopolita; a cidadã da Cognópolis; a intermissivista; a ex-aluna de
CI; a voluntária da Conscienciologia; a agente retrocognitora; a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tertuliana; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;
a professora de Conscienciologia; a pesquisadora; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
autocognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens
cognocrata; o Homo sapiens omnicognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: cognopolita inversor = o cidadão (ou cidadã) da Cognópolis empenhado
na vivência da técnica da inversão existencial (invéxis, Invexologia; ASSINVÉXIS); cognopolita
tenepessista = o cidadão (ou cidadã) da Cognópolis empenhado na vivência diária da tarefa
energética pessoal (tenepes, Tenepessologia, Interassistenciologia Intrafísica); cognopolita ofiexista = o cidadão (ou cidadã) da Cognópolis empenhado na manutenção diária da assistencialidade avançada da oficina extrafísica (ofiex, Ofiexologia, Interassistenciologia Extrafisicologia).
Compromissos. Do ponto de vista da Extrafisicologia, toda consciência vive o período
da intermissão pré-ressomática e expressiva microminoria frequenta e conclui algum Curso Intermissivo. As recordações dos compromissos firmados durante o Curso Intermissivo estimulam as
conscins a se unirem formando a Cognópolis e a reunião dos cognopolitas com paraprocedências
afins e interesses evolutivos, cosmoéticos e proexológicos comuns.
Recursos. Segundo a Intrafisicologia, a Cognópolis, ao reunir e otimizar todos os recursos disponíveis para a consecução avançada da maxiproéxis, é, sem dúvida, forte atrativo para as
conscins lúcidas, automotivadas e disponíveis para as grandes reciclagens na vida humana. Tal fator explica racionalmente as mudanças de residências das pessoas, as criações dos condomínios
conscienciológicos, as ICs, as ECs e o surgimento da Cognópolis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o cognopolita, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
2. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
3. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
4. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
5. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
6. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
7. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O COGNOPOLITA, HOMEM OU MULHER, É A CONSCIN
TEÁTICA E AUTOCONSCIENTE QUANTO AOS COMPROMISSOS PROEXOLÓGICOS, EM GRUPO, FIRMADOS
DURANTE O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é cognopolita? Qual foi o principal fator desencadeante da condição do cognopolitismo atuante em você?
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COGNOSCÍVEL
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cognoscível é tudo aquilo tornado conhecível, passível de ser conhecido,
reconhecível, reconhecido, admissível ou aceitável.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cognoscível vem do idioma Latim, cognoscibilis, “que se pode conhecer ou reconhecer”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conhecível. 2. Conhecido. 3. Admissível. 4. Admitido. 5. Aceitável. 6. Reconhecível. 7. Sabido.
Neologia. As duas expressões compostas cognoscível intrafísico e cognoscível multidimensional são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 01. Incognoscível. 02. Inconhecível. 03. Desconhecível. 04. Desconhecido. 05. Irreconhecível. 06. Inadmissível. 07. Inadmitido. 08. Inaceitável. 09. Ignorado.
10. Mateológico.
Estrangeirismologia: o knowable world; o Cognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verpon:
conhecimento cognoscível.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição evolutiva; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o cognoscível; o cognoscível prioritário; o cognoscível evolutivo; o cognoscível cosmoético; o cognoscível confiável; o cognoscível inconfiável; a autocognição; o universo
da cognição; o conhecimento; o megaconhecimento organizado; a Taxologia do conhecimento;
a bagagem intelectual; os dicionários cerebrais; o domínio cognitivo; a flexibilidade cognitiva; as
fontes cognitivas; a apreensibilidade das realidades do Cosmos; o saber transversal; a sabedoria;
a erudição; a polimatia; a genialidade; a questão epistemológica de identificação dos limites do
conhecível; as limitações cognoscitivas individuais; as representações subjetivas do mundo
cognoscível; a influência das potencialidades intelectivas pessoais; as deficiências somáticas,
emocionais, mentais e parapsíquicas restringidoras da conhecibilidade; as limitações cognoscitivas coletivas; a busca histórica da Humanidade pelo desvendamento dos mistérios do incognoscível.
Parafatologia: o paracognoscível; a paracultura; a autorretrocognição; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); as testemunhas extrafísicas onipresentes; a parapsicoteca; os registros na holomemória tornando todo fato e parafato cognoscível.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocognição-autopacificação.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da cognoscibilidade relativa ao
nível evolutivo.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentado na bagagem cognitiva atual.
Teoriologia: a teoria do conhecimento humano; a teoria do esgotamento eletronótico;
a teoria do esgotamento dos campos do cognoscível intrafísico na Serenologia.
Tecnologia: as técnicas da apreensão da cognição; as técnicas pesquisísticas; as técnicas hermenêuticas; as técnicas conscienciométricas de acesso às zonas obscuras da intraconsciencialidade.
Voluntariologia: o voluntariado docente na função de mediador da construção do autoconhecimento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos.
Efeitologia: os efeitos das linguagens na estruturação do universo cognoscível; os efeitos das neotecnologias comunicativas tornando o mundo mais conhecido; os efeitos da tares tornando compreensível a complexa realidade consciencial.
Neossinapsologia: o binômio neocognições-neossinapses.
Ciclologia: o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo verponológico apreensão-transmissão; o ciclo pesquisístico desconstrução-reconstrução conceitual a partir da expansão
do cognoscível.
Enumerologia: o perscrutável; o comprovável; o interpretável; o reconhecível; o compreensível; o dizível; o ensinável.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o binômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência.
Interaciologia: a interação sujeito cognoscente–objeto cognoscível; a interação limites
autocognitivos–limites mateológicos.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da abrangência da autocognoscibilidade;
o crescendo linguagem simbólica–conscienciês.
Trinomiologia: o trinômio perceptibilidade-inteligibilidade-cognoscibilidade; o trinômio intelecção-cognição-conscientização.
Polinomiologia: o polinômio realidade cognoscível–realidade incognoscível–pararrealidade cognoscível–pararrealidade incognoscível.
Antagonismologia: o antagonismo pensável / impensável; o antagonismo cognoscível
/ Mateologia; o antagonismo imaginável / inimaginável.
Politicologia: a cognocracia; a gnosiocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis da percepção humana; as leis da
Parapercepciologia.
Filiologia: a cognofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a xenofilia; a cienciofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: a cognofobia.
Mitologia: a Antimitologia; a mitoclastia inerente à autocognição; o mito mateológico
da sabedoria absoluta ou da suprema onisciência.
Holotecologia: a cognoteca; a encicloteca; a Pancognoteca Terrestre.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Teaticologia; a Pancogniciologia; a Polimatia; a Cosmovisiologia;
a Cosmoconscienciologia; a Cosmocogniciologia; a Cognatologia; a Cognatonímia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens
cognopolita; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cognobilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: cognoscível intrafísico = o miniuniverso cognitivo da pessoa monovisiológica, assentado na vida humana transitória; cognoscível multidimensional = o macrouniverso
cognitivo da conscin cosmovisiológica, assentado na Holossomatologia e na lucidez quanto às
múltiplas dimensões existenciais.
Culturologia: a cultura do omniquestionamento pesquisístico; a autocognição multicultural, multidisciplinar e multidimensional; a Holoculturologia da Pancognição; a paracultura
pessoal.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem lógica, 2 conceitos dos mais relevantes no
universo conceitual do cognoscível, por parte da conscin lúcida:
1. Autocerteza mais absoluta. Exemplo: tenho 5 dedos na mão direita.
2. Incerteza mais permanente. Exemplo: não sei quando vou dessomar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 cognoscível, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
03. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
08. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
11. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.

O UNIVERSO DO COGNOSCÍVEL PRIORITÁRIO DETERMINA O NÍVEL DA HOLOMATURIDADE EVOLUTIVA
DA CONSCIN, EXPOSTO PELA VIVÊNCIA COSMOÉTICA,
SEGUNDO O PRINCÍPIO DO EXEMPLARISMO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive em qual universo de cognição? O restrito
ou o expandido?
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COINTERVENÇÃO TARÍSTICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cointervenção tarística é a técnica comunicativa assistencial na qual duas
conscins compartilham a responsabilidade pela elucidação de aspecto da realidade a outrem, atuando de modo conjunto, entrosado, complementar e sinérgico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro prefixo co vem do idioma Latim, cum, “com”. O termo intervenção procede do idioma Latim Imperial, interventio, “abono; fiança; garantia”, radical de interventum, supino de intervenire, “estar entre; sobrevir; assistir; entremeter-se; ingerir-se; intervir;
meter-se de permeio; embaraçar-se; impedir”. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa provém do
idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século
XVI. O segundo prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”.
O vocábulo claro vem do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Surgiu
no Século XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Técnica da cointervenção tarística. 02. Cointervenção esclaredora.
03. Cointercessão amparadora. 04. Coargumentação tarística. 05. Coatuação tarística. 06. Coabordagem esclarecedora. 07. Cointerferência cosmoética. 08. Coliderança assistencial. 09. Parceria parapedagógica. 10. Parceria consciencioterapêutica.
Neologia. As 3 expressões compostas cointervenção tarística, cointervenção tarística
convencional e cointervenção tarística multidimensional são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Intervenção tarística individual. 02. Cointervenção taconística.
03. Cointervenção inoportuna. 04. Cointromissão tendenciosa. 05. Cointerferência manipuladora. 06. Coinsinuação maldosa. 07. Coingerência anticosmoética. 08. Impertinência conjunta.
09. Conluio assediador. 10. Lavagem cerebral.
Estrangeirismologia: o approach técnico concomitante e integrado; a conjugação de expertises pró-tares; a convergência de backgrounds existenciais pró-clarificação evolutiva; o ajuste
fino recíproco do timing comunicativo; o teamwork multidimensional cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia Tarística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intercooperação; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a formação autoconsciente da sintonia holopensênica do par tarístico; o holopensene homeostático
sustentado otimizando a compreensibilidade do esclarecimento proposto.
Fatologia: a cointervenção tarística; a construção da parceria tarística; a escolha voluntária do(a) parceiro(a) ou a parceria estipulada pela escala da instituição; a formação da aliança assistencial; a conjunção dos interesses; o preparo pré-evento; o exame conjunto dos conteúdos;
o aclaramento dos papéis; o acerto das diretrizes do protagonismo compartilhado; as adequações
interconscienciais durante as ações conjuntas; as conversações técnicas; a ampliação da faixa de
observação através das trocas de impressões e opiniões; o planejamento de neoabordagens; os
acertos de possíveis malentendidos; as considerações pós-evento; o valor comum da interassistencialidade fundamentando a harmonização interconsciencial pró-tares.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal e a interconectividade multidimensional lúcida; o traquejo no lidar
com o acoplamento energético entre os cointerventores; o campo energético interdimensional
instalado e mantido sadio; o clima interconsciencial propício à conexão com a parapreceptoria;
o reconhecimento das inspirações amparadoras próprias e alheias; o levantamento das sincronicidades relativas ao labor comum; o apoio mútuo na consecução multidimensional da maxiproéxis
grupal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os holossomas dos interventores tarísticos; o sinergismo atitude generosa–respaldo teático–competência técnica; o sinergismo dos dicionários cerebrais funcionando juntos em prol da clareza informativa; o sinergismo boa vontade–boa intenção–discernimento cosmoético; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo relação codocente–
–relação coterapêutica–relação coautoral; o sinergismo verdade antidemagógica–precisão didática–clareza comunicativa.
Principiologia: o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciências; o princípio do primado da assistência sobre os egões; o princípio popular ―a união faz a força‖; o princípio da primazia da autocura; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da transparência cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença.
Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o respeito interconsciencial incondicional.
Tecnologia: as técnicas de abordagem consciencial; as técnicas de heterodesassédio; as
técnicas paradiplomáticas; a técnica de evitação do estupro evolutivo; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do Histrionismo Tarístico; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada ao momento assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Interassistenciólogos.
Efeitologia: o efeito halo harmonizador da sinergia entre as lideranças cosmoéticas;
o efeito parapedagógico do entrosamento cognitivo e empático entre os interventores tarísticos;
os efeitos do hábito intelectual de exercitar diferentes pontos de vista na interação intelectiva; os
efeitos do semancômetro pessoal na facilitação das coatuações; os efeitos da autoconfiança no
despojamento de deixar o parceiro brilhar sem competições pelo holofote; os efeitos deseducativos das disputas de ego entre líderes; os efeitos da verbação na potencialização da tares; o efeito
apaziguador da autoridade cosmoética indiscutível.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses formadas a partir das coatuações tarísticas.
Ciclologia: o ciclo debates-consensos-intercompreensões; o ciclo entrar em cena–sair
de cena; o ciclo hora de ouvir–hora de falar; o ciclo hora de observar–hora de liderar–hora de
coatuar; o ciclo assim-desassim; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo iniciativa-acabativa interassistencial.
Enumerologia: o sinergismo de holopensenes; o sinergismo de energias; o sinergismo
de parapercepções; o sinergismo de intelecções; o sinergismo de cognições; o sinergismo de argumentações; o sinergismo de competências. O ato de conciliar os objetivos; o ato de compatibilizar
as perspectivas; o ato de equalizar as estratégias; o ato de unir os esforços; o ato de combinar as
habilidades; o ato de aliar as experiências; o ato de integrar os saberes.
Binomiologia: o binômio intervenção individual–cointervenção; o binômio intervenção
verbal–intervenção energética; o binômio intervenção explícita–intervenção silenciosa; o binômio contexto profissional–contexto informal; o binômio sala de aula–setting terapêutico; o binômio equipe unidisciplinar–equipe interdisciplinar; o binômio admiração-discordância.
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Interaciologia: a interação dos psicólogos coordenando conjuntamente sessão de terapia de grupo ou familiar; a interação dos profissionais da saúde liderando conjuntamente grupos
educativos multidisciplinares em hospitais e comunidades; a interação dos docentes ministrando
conjuntamente aula de Conscienciologia; a interação dos consciencioterapeutas atendendo conjuntamente em eventos consciencioterápicos; a interação dos epicons atuando conjuntamente em
dinâmicas e cursos conscienciológicos; a interação de escritores compondo e apresentando conjuntamente coprodução gesconológica; a interação lucidamente afinada entre as conscins interventoras e as consciexes amparadoras de função.
Crescendologia: o crescendo mundividências complementares–neoângulos de visão das
realidades; o crescendo de maturação dos vínculos conscienciais.
Trinomiologia: o trinômio engajamento-entrosamento-integração.
Polinomiologia: o polinômio interlocução-intercompreensão-intercooperação-interassistência; a sincronização do polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo senso de intercooperação / instinto de competição.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à criação de empatia em prol dos assistidos.
Filiologia: a interassistenciofilia; a comunicofilia; a neofilia; a tecnofilia; a energofilia;
a parapsicofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a pedagogoteca; a terapeuticoteca; a didaticoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Desassediologia; a Vinculologia; a Conexiologia; a Intercompreensiologia; a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia; a Consciencioterapia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o sistemata; o voluntário; o codocente; o coterapeuta.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a voluntária; a codocente; a coterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: cointervenção tarística convencional = a aplicada tecnicamente a partir
do empenho lúcido para o entrosamento entre as conscins parceiras no esclarecimento; cointervenção tarística multidimensional = a aplicada tecnicamente a partir do empenho lúcido para
o entrosamento entre conscins e consciexes parceiras no esclarecimento.
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Culturologia: a Paraculturologia da Reeducaciologia.
Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 posturas conscienciais favorecedoras do êxito nas coatuações tarísticas:
01. Bom humor: o jogo de cintura para lidar educadamente com os contingenciamentos
desfavoráveis e pressões assediadoras sobre a atividade conjunta.
02. Comunicabilidade empática: a disponibilidade para construir afinidades e firmar
parcerias produtivas.
03. Confiança laboral: o reconhecimento da própria competência contribuindo para
a admissão da genialidade do aliado tarístico.
04. Egocídio cosmoético: a sustentação da primazia do atendimento à demanda assistencial em detrimento da performance do próprio egão.
05. Escuta atenta: a autoconcentração necessária para manter a coerência e coesão dos
argumentos do conteúdo tarístico cotrabalhado.
06. Flexibilidade cognitiva: o abertismo à compreensão do raciocínio alheio permitindo o encaixe das contribuições pessoais na neolinha de abordagem sugerida pelo cointerventor.
07. Lealdade assistencial: o posicionamento de não permitir a entrada de intrusões assediadoras na relação de parceria durante o período da coatuação.
08. Paciência evolutiva: a acalmia íntima para aguardar a conclusão da argumentação
do companheiro para, então, emitir as opiniões e colaborações acrescentadoras.
09. Parapsiquismo cosmoético: a sensibilidade para deslindar a dinâmica da parapreceptoria e identificar aquele de melhor rapport para desenvolver a paradeixa circunstancial.
10. Prontidão autocrítica: a mensuração e dosificação da própria função na conjuntura
multidimensional da prática em andamento.
11. Respeito interconsciencial: a educação no trato interconsciencial para lidar com
opiniões não consensuais.
12. Senso de equipe: a tranquilidade para operar o revezamento do bastão da liderança
situacional do contexto tarístico compartilhado.
13. Senso de limite: o atilamento para decidir quando agregar ou não complementações
à argumentação do colega.
14. Senso de responsabilidade: o cumprimento do compromisso de arcar eficientemente com as tarefas a si atribuídas para o resultado comum.
15. Visão traforista: a predisposição para valorizar e aproveitar os trafores do parceiro
entrosando-os aos próprios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cointervenção tarística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
06. Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Parceria pedagógica: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
09. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
12. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
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A COINTERVENÇÃO TARÍSTICA BEM APLICADA PROMOVE
O SINERGISMO INTERASSISTENCIAL AO POTENCIALIZAR
A EFICÁCIA NA ELUCIDAÇÃO DE REALIDADES E RENDER
PROVEITOS AUTEVOLUTIVOS A TODOS OS ENVOLVIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou lucidamente a técnica da cointervenção tarística? No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você situa a própria
disponibilidade para entrosar-se prolificamente em prol da eficiência da tares?
Bibliografia Específica:
1. Eiguer, Alberto; O Parentesco Fantasmático: Transferência e Contratransferência em Terapia Familiar
Psicanalítica (La Parenté Fantasmatique: Transfert et Contre-transfert en Thérapie Familiale Psychanalytique); trad.
Monique Aron Chiarella; 250 p.; 10 caps.; 4 fotos; 251 refs.; 23 x 16 cm; br.; Casa do Psicólogo; São Paulo, SP; 1995;
páginas 55 a 59.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 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 240 a 242.
3. Vinogradov, Sophia; & Yalom, Irving D.; Manual de Psicoterapia de Grupo (Group Psychotherapy);
trad. Dayse Batista; 216 p.; 9 caps.; 21 tabs.; 88 refs.; alf.; 18,5 x 12 cm; br.; Artes Médicas; Porto Alegre, RS; 1992;
páginas 49 a 53.

A. L.
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COISA
(LEXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coisa é a palavra ou termo utilizado, de modo geral, pela consciência intrafísica, homem ou mulher, em diversas áreas do conhecimento, para se referir aos objetos, fatos,
parafatos, assuntos diversos, motivos ou causas das realidades e pararrealidades do Cosmos, de
nomeação difícil ou ignorada, podendo prejudicar a clareza da ideia a ser expressa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo coisa deriva do idioma Latim Vulgar, causa ou caussa, “causa;
motivo; razão; origem”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Cousa. 2. Algo. 3. Objeto inanimado. 4. Acontecimento inespecífico. 5. Assunto impreciso. 6. Ato não especificado. 7. Fato não determinado. 8. Motivo vago.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo coisa: coisada; coisado; coisa-feita; coisa-má; coisar; coisarada; coisa-ruim; coisável; coiseiro; coisica;
coisico; coisificabilidade; coisificação; coisificada; coisificado; coisificador; coisificadora; coisificante; coisificar; coisificável; coisismo; coisita; coiso.
Antonimologia: 1. Conceito. 2. Constructo. 3. Reflexão. 4. Abstração.
Estrangeirismologia: a expressão la chose publique; a expressão à quelque chose près;
a expressão dogmática chose sacro-sainte; a reification da consciência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização da palavra apropriada para a expressão da ideia exata.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Palavras recuperam cons.
Coloquiologia: o não ser uma coisa nem outra; as coisas do arco da velha; a coisa sem
pé nem cabeça; o não falar coisa com coisa.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos ao tema, evidenciando o emprego do termo
coisa em diferentes situações: – Há três coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra
dita e a oportunidade perdida. As coisas não são como são, mas como a gente as vê. Não há livro
tão ruim que não tenha alguma coisa boa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imprecisão comunicativa; os autopensenes limitados; os autopensenes superficiais; a autopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a autopensenização saturada positivamente; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os oximoropensenes; a oximoropensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; a autopensenização aberta à descoberta da precisão conceitual.
Fatologia: a coisa; o uso do vocábulo coisa na ausência do termo exato; o termo guarda-chuva; a palavra-síntese; a palavra-chave; a flexibilidade da Língua Portuguesa; a influência de
diferentes culturas na formação de palavras da Língua Portuguesa falada e escrita no Brasil;
a flexão do vocábulo coisa, podendo ser substantivo, adjetivo e verbo; a “coisa em si” em oposição à aparência; a linguagem coloquial; a gíria; os regionalismos; a palavra síntese ambígua; os
ruídos gerados na comunicação em consequência da polissemia do vocábulo coisa; a logomaquia;
a limitação do vocabulário cerebral; a autocognição limitada; a preguiça mental; a confusão mental; a solução mais fácil; os artefatos escritos; a preguiça na consulta aos artefatos do saber, em
especial, aos dicionários; o enfraquecimento do conteúdo da informação; a subinformação; a má
informação; a informação incorreta; a obnubilação; o obscurantismo; a ausência de detalhismo na
nomeação dos fatos e na aplicação dos conceitos; a verborragia; a falta de definição exata dos
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hábitos sadios, rotinas e objetos úteis à consecução da proéxis; a necessidade de expressão e comunicação; o ansiosismo refletido na comunicação; o uso da palavra coisa para designar a “coisa
pública”, dando a falsa ideia aos incautos de os bens e serviços do Estado não pertencerem a ninguém; a dificuldade de nomear e comunicar as vivências intra e extrafísicas; a valorização das
aparências; a superficialidade das análises; a conclusão pesquisística temporária; a necessidade de
comunicação dos achados pesquisísticos para o esclarecimento de conscins e consciexes e a falta
da palavra exata; a autexposição sem preocupação com o perfeccionismo; a saída da imprecisão;
a definição exata do hábito inútil a ser reciclado para favorecer a autossuperação; o reflexo da linguagem no momento evolutivo pessoal; a nomeação das sutilezas observadas; a complexidade
do maximecanismo cósmico e do processo autevolutivo para ser traduzido ou colocado em palavras; a busca da cosmovisão nos achados pesquisísticos com o uso de termo provisório; a busca
da definição exata do trafor e do megatrafor para utilização de maneira cosmoética; a gestação
consciencial; a busca da clareza conceitual e do confor para evitar o gap do continuísmo consciencial e facilitar o autorrevezamanto evolutivo; a necessidade do aprofundamento do conhecimento da Etimologia e Lexicologia; os neologismos criados pelos escritores literatos para romancear os fatos e parafatos do contexto brasileiro, a exemplo do escritor mineiro João Guimarães
Rosa (1908–1967); os neologismos técnicos da Conscienciologia para comunicar as verdades relativas de ponta; a argumentação; o poder da palavra; a exaustão do conceito; o megapensene trivocabular e as palavras sesquipedais, megassínteses superiores à generalidade do termo guarda-chuva “coisa”; a clareza dos conceitos conscienciológicos; as verpons; as neoverpons; as transverpons; o Conselho Internacional de Neologística (CINEO); o Tesauro da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a técnica energética do arco voltaico craniochacral; a nomeação ou definição da sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a criatividade parapsíquica; a psicografia; a clareza da comunicação telepática cosmoética com os amparadores; a telepatia extrafísica; a pangrafia; o conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conhecimento do léxico–evitação das lavagens subcerebrais; o sinergismo patológico neuroléxico limitado–Baratrosfera; o sinergismo conhecimento
do léxico–comunicabilidade; o sinergismo neuroléxico ampliado–autocognição–ortopensenidade; o sinergismo neologismo–neossinapses–reciclagem intraconsciencial.
Principiologia: o princípio da evolução da palavra; o princípio da evolução das línguas; o princípio da economia norteando o uso do número menor de palavras para a comunicação
das ideias; o princípio da relatividade linguística considerando a relação entre linguagem e pensamento mediada pela cultura; o princípio de as palavras serem carregadas de energia; o princípio da descrença orientando a autonomia consciencial na análise, na autocompreensão das ideias, na argumentação e na refutação cosmoética; o princípio da evolução consciencial, orientando
a necessidade pessoal da ampliação das autossinapses neuroléxicas e paraneuroléxicas.
Codigologia: o código da língua; a ausência de precisão na definição das disposições
das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da lexicografia; a teoria geral dos signos; a teoria da linguagem.
Tecnologia: a técnica da feitura dos dicionários (Lexicografia); a técnica da Lexicologia exposta; a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica do uso do idioma; a técnica
da Lexicoterapia; a técnica da leitura dos 50 dicionários; a técnica estilística grafopensênica;
a técnica de redação e estilística conscienciológica; a técnica da matematização dos conceitos;
a técnica verbetográfica.
Voluntariologia: os voluntários verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia;
os voluntários da tarefa do esclarecimento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Heurística; o laboratório conscienciológico Holociclo.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Filólogos;
o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Neologistas; o Colégio Invisível dos
Etimólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Neurolexicologia;
o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Heuristicologia.
Efeitologia: o efeito do domínio do léxico na ortopensenidade; o efeito da ampliação
da memória lexical na evitação dos brancos mentais; o efeito da atuação dos falantes na ampliação e renovação lexical; o efeito da lexicopensenidade na expansão da autoconsciencialidade;
o efeito do cérebro dicionarizado na superação da condição de conscin literal e na evitação da
robéxis; o efeito do vocabulário cerebral e paracebral na compreensão das inspirações dos amparadores; o efeito do termo correto na consecução da tares; o efeito do termo apropriado como
senha para o autorrevezamento e o continuísmo consciencial; o efeito das verpons, neoverpons,
transverpons no fenômeno do extrapolacionismo; o efeito do neologismo no desvelamento do
Cosmos.
Neossinapsologia: o estudo dos dicionários como propulsor da formação de neossinapses e paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo de debates; o ciclo mentalsomático; o ciclo autoverbetográfico.
Enumerologia: a palava imprecisa; a palavra envilecida; a palavra arcaica; a palavra
vulgar; a palavra obscura; a palavra reabilitada; a metáfora tarística.
Binomiologia: o binômio língua-fala (langue-parole); o binômio fala-escrita; o binômio
significado-significante; o binômio conteúdo-forma; o binômio semântica-sintaxe; o binômio Fonologia-Morfologia; o binômio linguagem-ideia; o binômio emissor-receptor; o binômio escritor-leitor; o binômio amparador-assistente; o binômio assistente-assistido.
Interaciologia: a interação domínio do léxico–força presencial; a interação domínio
do léxico–desembaraço intelectual; a interação domínio do léxico–esclarecimento de malentendidos; a interação domínio do léxico–erudição; a interação domínio do léxico–argumentos consistentes; a interação domínio do léxico–relato preciso dos fatos e parafatos; a interação domínio
do léxico–expansão mentalsomática–parapsiquismo; a interação domínio do léxico–autorrecuperação de unidades de lucidez consciencial.
Crescendologia: o crescendo palavra nova–reflexão–recin; o crescendo palavra-texto-artigo-verbete-livro-megagescon; o crescendo linguagem coloquial–linguagem técnica–linguagem tarística; o crescendo monossílabo–palavra sesquipedal; o crescendo conceito concreto–
–conceito abstrato; o crescendo erudição intrafísica–erudição multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio linguagem-pensamento-cultura; o trinômio escritor-amparador-leitor; o trinômio Lexicologia-cosmanálise-cosmovisão.
Polinomiologia: o polinômio léxico-neuroléxico-paraneuroléxico-conscienciês.
Antagonismologia: o antagonismo termo genérico / termo individualizado; o antagonismo palavra simples / palavra composta; o antagonismo palavra simples / ideia complexa; o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo concisão linguística / prolixidade linguística; o antagonismo ideia clara / ideia obscura; o antagonismo arcaísmo / neologismo; o antagonismo palavra nosográfica auto e heterassediadora / palavra homeostática tarística; o antagonismo regionalismo / universalismo; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo de o foco na assistência poder exigir o restringimento do
uso do vocabulário cerebral e paracerebral do assistente para esclarecer o assistido; o paradoxo
precisão do conceito–amplidão do significado da palavra; o paradoxo dos termos técnicos de difícil compreensão expressarem com maior clareza e precisão os fatos e parafatos.
Politicologia: a democracia possibilitando a liberdade de expressão falada e escrita
e a ampliação do acervo de conhecimento de cada consciência; a lexicocracia; a cognocracia;
a política do Conselho Internacional de Neolinguística (CINEO).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à busca de neovocábulos e neoconceitos para ampliar os dicionários cerebrais e paracerebrais; a lei da evolução consciencial.
Filiologia: a neofilia; a lexicofilia; a intelectofilia; a escriptofilia; a normatofilia; a grafofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a verbofobia; a grafofobia; a neofobia.
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Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a lexicoteca; a linguisticoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Lexicologia; a Linguisticologia; a Filologia; a Idiomatiologia;
a Erudiciologia; a Orismologia; a Semiologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Holotecologia; a Paracerebrologia; a Neurolexicologia; a Lexicoterapia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a conscin inversora; a conscin reciclante; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin debatedora; a conscin refutadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciólogo; o comunicólogo; o poliglota; o escritor; o intelectual; o lexicólogo; o lexicógrafo; o verbetólogo; o verbetógrafo; o pesquisador; o autopesquisador;
o tertuliano; o teletertuliano; o verponista; o neoverponista.
Femininologia: a consciencióloga; a comunicóloga; a poliglota; a escritora; a intelectual; a lexicóloga; a lexicógrafa; a verbetológa; a verbetógrafa; a pesquisadora; a autopesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; a verponista; a neoverponista.
Hominologia: o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
lexicographus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
neologus; o Homo sapiens verponista.
V. Argumentologia
Exemplologia: coisa abstrata = o termo genérico substituto de alguma ideia, sem existência material; coisa concreta = o termo genérico substituto de algum objeto, com existência material.
Culturologia: a cultura erudita; a cultura lexicológica; a cultura poliglótica; a cultura
da clareza e precisão linguística; a cultura da tares; a cultura da produção de gescons; a cultura
dos regionalismos na linguagem limitando a ampliação da compreensão dos conceitos e termos
universais; a cultura da educação; a cultura da leitura; a cultura da escrita; a cultura do autorrevezamento consciencial.
Grafopensenologia. No universo das assinaturas pensênicas pessoais, eis, por exemplo,
na ordem funcional, 5 autores, de 3 nacionalidades, apresentando títulos das obras com o emprego
do termo coisa, no original ou na tradução, evidenciando aplicação da palavra além do coloquialismo e do idioma Português, porém, podendo deixar o leitor sem ter ideia do conteúdo a ser tratado na obra em questão, caso o autor(a) não acrescente o subtítulo:
1. Stephen King (Estados Unidos, 1947–): A Coisa, título original It (ficção).
2. Simone de Beauvoir (França, 1908–1986): A Força das Coisas, título original La
Force des Choses (autobiografia).
3. Michel Foucault (França, 1926–1984): As Palavras e as Coisas – Uma arqueologia
das Ciências Humanas, título original Les Mots e les Choses – Une Archéologie des Sciences Humaines (Ciências Humanas).
4. Oswald de Andrade (Brasil, 1890–1954): O Coisa (crônica).
5. Alphonse Daudet (França, 1840–1897): Le Petit Chose (romance autobiográfico).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coisa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
02. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
03. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
04. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
05. Etimologia: Linguisticologia; Neutro.
06. Lexicoteca: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
08. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
09. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
10. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
11. Palavra: Comunicologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
14. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
15. Variação vernacular: Conformática; Neutro.

A LEXICOLOGIA POSSIBILITA AMPLIAÇÃO DA COSMOVISÃO. A CONSCIN LÚCIDA PODE, PORTANTO, INCREMENTAR A AUTEVOLUÇÃO AO PROMOVER A EXPANSÃO DAS
AUTOSSINAPSES NEUROLEXICAIS E PARANEUROLEXICAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como vê a possibilidade de aumentar o autacervo da língua materna? E o domíno de novos idiomas para atingir o poliglotismo, o universalismo
e a cosmovisão?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro; 1996; página 31.
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.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 121 a 142.
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; página 107.

M. R. C.
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COLABORAÇÃO PREMIADA
(CRIMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A colaboração premiada é a cooperação efetiva e voluntária da conscin,
homem ou mulher, autora, coautora ou partícipe de ação criminosa, com a respectiva investigação
e processo penal, visando auxiliar na revelação, prevenção ou reparação de infrações para obtenção de perdão judicial, redução ou substituição de pena privativa de liberdade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo colaborar vem do idioma Latim, collaborare, “cooperar; trabalhar de comum acordo; participar”. Surgiu no Século XVIII. O termo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente;
processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. A palavra colaboração surgiu no Século XIX. O vocábulo prêmio procede do mesmo idioma Latim,
praemium, “recompensa; lucro; juro; ágio”. Apareceu no Século XVI. O termo premiado surgiu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Delação premiada. 2. Acordo de delação. 3. Acordo de leniência.
Neologia. As 3 expressões compostas colaboração premiada primária, colaboração
premiada intermédia e colaboração premiada avançada são neologismos técnicos da Criminologia.
Antonimologia: 1. Colaboração altruísta. 2. Colaboração gratuita.
Estrangeirismologia: o instituto jurídico plea bargaining originado nos países de sistema common law; o comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité praticado na França;
o patteggiamento previsto na legislação penal italiana; a Yakuza japonesa; o Cartel de Cali colombiano; a Cosa Nostra e a 'Ndrangheta italianas; a omertà presente no Sul da Itália peninsular
e nas ilhas da Sicília, Sardenha e Córsega; a expressão dura lex sed lex; o white-collar crime.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorresponsabilidade perante os danos causados ao grupocarma.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Crime certifica irracionalidade. Patopensenes afastam amparadores. Autorreciclagens desconstroem assediadores.
Coloquiologia: o capitalismo selvagem e a sede de dinheiro enquanto valores marcantes
do status quo predominante no planeta Terra.
Citaciologia. Seguem 3 citações contributivas ao tema: – Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade (Joseph Goebbels 1897–1945). É melhor correr o risco de salvar um homem
culpado do que condenar um inocente (Voltaire, 1694–1778). A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção,
nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade pela culpa (Theodore Roosevelt, 1858–1919).
Proverbiologia. Seguem 2 provérbios relacionados ao assunto: – O crime não compensa. A ocasião faz o ladrão.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética:
1. “Baratrosferenses. Não devemos ser sócios de conscins baratrosferenses”.
2. “Belicosos. Os homens mais belicosos não estão no teatro da guerra ou no front da
batalha, e sim na intimidade dos gabinetes do quartel-general”.
3. “Criminologia. Crime é crime, pouco importando a justificativa ou desculpa, a partir do princípio de que 90% dos crimes são intencionais ou cometidos autoconscientemente”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; o holopensene pessoal das reciclagens intra e extraconscienciais; o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; o holopensene pessoal da convivialidade política; as reciclagens autopensênicas sobre o conceito de Justiça;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os pontos cegos na autopensenidade monovisiológica; os ortopensenes; a priorização da ortopensenidade.
Fatologia: a colaboração premiada; a necessidade imperativa de o Estado agir com parcimônia e observar os direitos fundamentais nas decisões; a complexidade em se apurar as infrações penais cometidas por organizações criminosas cada vez mais aparelhadas, complexas e astutas; o papel de coadjuvante do juiz na investigação e persecução penal; a opção em apontar nulidade a lidar com o mérito da causa; a alegação de suposta perseguição política visando deslegitimar o julgador junto à população; as garantias constitucionais do preso respaldadas nos mandados
de prisão; o dever de preservar a imagem de terceiro acusado pelo colaborador; as críticas quanto
à eticidade do instituto da delação premiada; os indícios veementes, corroborando depoimento de
colaborador, suficientes para condenar o réu; a necessidade de outras provas, além da palavra do
delator, para ensejar sentença condenatória; a disparidade de autovalores presentes nas condutas
revelando a complexidade das intenções dos colaboradores; os erros factuais, contradições e inconsistências encontrados em depoimentos de delatores; a possibilidade de desistência da colaboração no curso do processo; as apreensões e ações de ressarcimento bilionárias da operação Lava
Jato (Ano-base: 2017); a percepção pública de a colaboração premiada promover impunidade, punição branda ou desproporcional; o monitoramento eletrônico de apenados como alternativa para
diminuição do caos no sistema penitenciário brasileiro; a possibilidade de rever os benefícios caso
os colaboradores não tenham cumprido os deveres assumidos no acordo; a anulação do acordo caso se descubram ilegalidades na negociação da colaboração; os abalos políticos causados pela colaboração premiada; a possibilidade de ofensa à harmonia entre os poderes em decisões judiciais
ou parlamentares; a coalizão política anticosmoética; o governo paralelo sustentando governos
oficiais; as reformas políticas construídas para permanência do mesmo grupo no poder; a compra
de votos de parlamentares para aprovação de leis; a negociata de cargos públicos; a utilização de
informações privilegiadas sobre a colaboração na manipulação do mercado financeiro; os escândalos generalizados em órgãos e instituições nacionais e internacionais; a falta de cosmovisão;
o abuso de poder denunciando a Primatologia Humana; o crime comprovando a irracionalidade
humana; o discurso de ódio contra os direitos humanos; a popularidade perante a Socin podendo
indicar o caráter baratrosférico da pessoa; a corrupção sistêmica comprometendo a boa governança, a economia e a democracia; a indispensabilidade da transparência nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para eficiência da democracia; as discussões filosóficas sobre criminalidade
bagatelar; a extinção da punibilidade por prescrição com prazo pela metade para maiores de 70
anos; a eliminação da impunidade generalizada como medida eficaz de enfrentamento à criminalidade; a Educação para os valores universais acarretando efetividade das leis e desconstrução de
costumes patológicos; a renúncia da sede de poder e riqueza material em prol da assistência aos
compassageiros evolutivos, conscins e consciexes; o renascimento compulsório em planeta de nível consciencial evolutivo mais afim à criminalidade anticosmoética; os comitês de integridade
nas empresas; a relevância da Ética nas relações humanas; a honestidade surgindo de onde menos
se espera; o fim dos paraísos fiscais; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica); a evolução para o Estado Mundial sem bilionários; a evolução da consciência pautada na vivência de verpons superiores às ideias do momento evolutivo do Zeitgeist.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a impossibilidade
do crime gerar proveito frente ao Paradireito; a inexistência de crime perfeito ante as testemunhas
extrafísicas; o heterassédio acompanhante da delinquência sinistra; as reflexões sobre os crimes
cometidos possibilitando autodesassédio mentalsomático no colaborador, com reflexos nas cons-
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ciexes envolvidas; as pararrealidades das comunexes evoluídas, muito além das imaturidades humanas; o holocarma das nações.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para a melhor solução cosmoética para o caso; o sinergismo Direitologia-Cosmoeticologia-Paradireitologia.
Principiologia: o princípio da presunção de não culpabilidade impondo a prisão cautelar exclusivamente para os casos previstos em lei; a vivência do princípio ―a honestidade é a melhor política‖; o princípio do contraditório; o princípio da ampla defesa; o princípio da não culpabilidade; o princípio do devido processo legal; o princípio da evolução continuada; o princípio da interassistencialidade universal; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio politiqueiro do rouba mas faz perpertuando políticos
desonestos; a conquista da real proporção da vida pela vivência dos princípios cosmoéticos.
Codigologia: o código de amoralidade da Baratrosfera; o código de honra do crime organizado; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria e a prática do ―in dubio pro reo‖; a teoria da evolução através dos autesforços.
Tecnologia: a técnica da ação controlada; a técnica da infiltração de agentes; a técnica
da mudança para melhor.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntariado em organizações não governamentais (ONGs) com foco no acompanhamento das ações governamentais, na transparência pública e em medidas anticorrupção.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos baratrosféricos dos acumpliciamentos diretos e indiretos; o efeito
do retorno positivo da interassistencialidade.
Neossinapsologia: a mudança de comportamento propiciando neossinapses; os ortopensenes fomentando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposiçãolibertação-policarmalidade; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo da autorganização evolutiva na condição de profilaxia do jeitinho brasileiro.
Enumerologia: a reconstituição da integridade do ego; a recuperação da integridade
sintática; o recobrimento da integridade emocional; a restituição da integridade morfológica;
o restabelecimento da integridade mental; a restauração da integridade de caráter; o resgate da integridade moral.
Binomiologia: o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio política-progresso; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação colaboração premiada–crise de crescimento; a interação
patológica amoralidade–distorção da realidade.
Crescendologia: o crescendo consréu ressomada–pré-serenão vulgar; o crescendo nosográfico política-corrupção-anomia.
Trinomiologia: as aliciações do trinômio sexo-dinheiro-poder; as inebriações do trinômio poder-prestígio-posição; os ofuscamentos do trinômio homenagens-medalhas-títulos; os engessamentos do trinômio tradição-família-propriedade; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin.
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Antagonismologia: o antagonismo parapolítica interassistencial das comunexes evoluídas / politicagem baratrosférica das organizações criminosas; o antagonismo Cosmoética / Anticosmoética; o antagonismo autenticidade / aparência; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo autexposição / acobertamento; o antagonismo escravos / senhores; o antagonismo resistência política / colaboração política; o antagonismo decidofilia / decidofobia.
Paradoxologia: o paradoxo de flexibilizar o respeito ao Direito para aproximar-se da
Paradireitologia e da Cosmoeticologia.
Politicologia: a democracia; a sociocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a asnocracia; a autocracia;
a política da integridade pessoal; a política da integridade grupal.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno; a Lei de Combate à Organização
Criminosa (Lei N. 12.850/2013); a Lei Anticorrupção (Lei N. 12.846/2013); a Lei de Proteção
a Vítimas e a Testemunhas (Lei N. 9.807/1999); a Lei de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (Lei N. 9.613/1998); a lei do silêncio do crime organizado proibindo a cooperação com
autoridades policiais ou judiciárias; o primado das leis jurídicas enquanto princípio basilar da
existência civilizada em sociedade.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia;
a mentalsomatofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a verbaciofobia; a criticofobia; a teaticofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do imediatismo; o descarte da síndrome da
mentira; a remissão da síndrome da manipulação.
Maniologia: a mania da malandragem; a mania de sempre querer levar vantagem em todas as ocasiões.
Mitologia: o mito salvacionista criando a ilusão de solução rápida e fácil para problemas
complexos; o mito jurídico brasileiro da aplicação igualitária da lei para todos.
Holotecologia: a politicoteca; a socioteca; a convivioteca; a egoteca; a eticoteca; a democraticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Criminologia; a Autevoluciologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a quadrilha; a consréu.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o réu; o colaborador; o juiz; o advogado; o promotor; o policial; o gângster.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a ré; a colaboradora; a juíza; a advogada;
a promotora; a policial.
Hominologia: o Homo sapiens criminalis; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens
paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo
sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: colaboração premiada primária = a contribuição realizada unicamente
com intuito de receber benefícios legais, sem assunção das autorresponsabilidades e legítimo
comprometimento nas investigações; colaboração premiada intermédia = a participação revelando
bem-sucedidas provas contra a organização criminosa, impedindo novos delitos conexos, porém,
sem ocasionar a reciclagem intraconsciencial da conscin colaboradora; colaboração premiada
avançada = a cooperação ocasionando ruptura do delator com a criminalidade, efetiva reparação
do dano causado e produção das provas necessárias para punição de todos os envolvidos e desmantelamento da organização transgressora.
Culturologia: a cultura da prevenção da corrupção; a Multiculturologia da Politicologia; a cultura patológica da egolatria; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Cosmoeticologia.
Etiologia. Sob o prisma da Experimentologia, a opção pela colaboração premiada pode
ocorrer em função de, ao menos, 2 motivos:
1. Revés: o medo de sobrevir pena de caráter prisional, em decorrência de vicissitude
inesperada e / ou flagrante criminal.
2. Saturação: a crise intraconsciencial, resultado da acumulação de condutas antiéticas,
autassediadoras, envolvendo a conduta ou participação criminosa.
Caracterologia. Sob a ótica da Criminologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
características da colaboração premiada dentro das avaliações sobre a legislação em vigor no tocante às organizações criminosas:
01. Afastamento. O juiz poderá determinar afastamento cautelar do funcionário público
integrante de organização criminosa.
02. Agravamento. A pena de participação em organização criminosa será agravada se
houver concurso de funcionário público.
03. Aspectos. A concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia
da colaboração.
04. Benefícios. O juiz poderá conceder ao colaborador perdão judicial, redução da pena
privativa de liberdade e / ou substituição por pena restritiva de direitos.
05. Consequências. A condenação por participação em organização criminosa acarretará ao funcionário público a perda do cargo ou mandato eletivo e a interdição temporária para
o exercício de cargo público após ao cumprimento da pena.
06. Denúncia. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia criminal se
o colaborador não for o líder da organização criminosa ou for o primeiro a prestar efetiva colaboração.
07. Homologação. Antes de realizar homologação do acordo de colaboração premiada,
o juiz deverá verificar a regularidade, legalidade e voluntariedade.
08. Negociação. O juiz não participará das negociações realizadas entre Ministério Público, acusado e defensor para a formalização do acordo de colaboração.
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09. Penalidade. A conduta de promover, constituir, financiar ou integrar organização
criminosa enseja pena de reclusão e multa.
10. Perdão. O Ministério Público poderá requerer ao juiz pela concessão de perdão judicial, considerando a relevância da colaboração prestada.
11. Requisistos. Os benefícios apenas podem ser concedidos caso o colaborador tenha
auxiliado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal.
12. Resultados. Deve a colaboração resultar na identificação dos partícipes e das infrações penais por eles praticadas, na revelação da estrutura hierárquica, na prevenção de infrações
penais, na recuperação do proveito das infrações praticadas ou na localização de eventual vítima
com a integridade física preservada.
Terapeuticologia. Segundo a Maturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12
condições a serem conquistadas para o colaborador consolidar-se como não reincidente, a fim de
possibilitar reciclagem intraconsciencial:
01. Autoconscientização: pautar-se com lucidez na vida cotidiana, optando por decisões orientadas na probidade social.
02. Autolibertação: libertar-se da acomodação, acumpliciamento, conivência e autengano da normose consciencial caracterizada pelo princípio autocorruptor do ―todo mundo faz‖,
no âmbito da informalidade institucionalizada e corrupção endêmica ínsita à manada assediadora.
03. Autopesquisa: realizar autopesquisa racional, prática e eficaz, percebendo os mataburros, desejos, apetites e emocionalismos pessoais.
04. Conscientização: empreender pesquisas para a autoconscientização quanto ao fluxo
cósmico, normas universais e diretrizes da cosmificação na vida humana.
05. Ética: buscar vivências íntimas e habituais de reações éticas essenciais.
06. Glasnost: atuar com sinceridade nos projetos e demandas grupais, por intermédio de
negociações transparentes e cláusulas visando o bem comum.
07. Intencionalidade: desenvolver caráter, integridade e honradez pessoal para recusar
e fazer frente às propostas espúrias recebidas.
08. Libertação: permitir-se a maturescência em relação às certezas pessoais, positivas,
práticas, perdoadoras e pacificadoras.
09. Neopatamar: atribuir-se em novo patamar dentro do grupocarma intrafísico, por intermédio de conduta ascendente e livre, com maior percentual do predomínio evolutivo sadio,
evitando maquiar atitudes.
10. Neopensenidade: cultivar atitudes hígidas, sem ingenuidades ou apriorismos.
11. Neoperspectivação: assumir condição de mundividência pessoal renovada, geradoras de abordagens interassistenciais.
12. Respeito: buscar o amor universal, autêntico e espontâneo, evitando a síndrome do
justiceiro perante situações nosográficas similares às autocondutas anteriormente praticadas.
Profilaxiologia. A prevenção de condutas irregulares nas empresas, principalmente
quando prestem serviços para órgãos públicos, deve ser realizada por intermédio de auditoria interna, programas de compliance e implantação de políticas de integridade empresarial, com base
na legislação anticorrupção em vigor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a colaboração premiada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Defesa indefensável: Contradiciologia; Nosográfico.
02. Exercício do Paradireito: Autodesassediologia; Homeostático.
03. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
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Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
Jeitinho brasileiro: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Lição recicladora: Seriexologia; Neutro.
Meta optata: Autevoluciologia; Neutro.
Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
Paracriminologia: Parapatologia; Nosográfico.
Paradoxo da autodissimulação: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Retrovida crítica: Holobiografologia; Neutro.
Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.
Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

A COLABORAÇÃO PREMIADA CONFIGURA OPORTUNIDADE
EVOLUTIVA DE RECICLAGEM AUTOPENSÊNICA. REPARAR
COMPORTAMENTOS CORRUPTOS PESSOAIS REPRESENTA
PASSO INICIAL FRENTE ÀS AMORTIZAÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como encara o próprio nível de corruptibilidade?
Quais esforços precisa realizar para alcançar a condição avançada da integridade consciencial?
Filmografia Específica:
1. Polícia Federal: A Lei é para Todos. País: Brasil. Data: 2017. Duração: 107 min. Gênero: Policial. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Marcelo Antunez. Elenco: Antonio Calloni; Marcelo
Serrado; Ary Fontoura; Flávia Alessandra; Bruce Gomlevsky; & Leonardo Medeiros. Produção: Tomislav Blazic. Produção Executiva: Mariza Figueiredo. Roteiro: Thomas Stavros; Gustavo Lipsztein; & José Guertzenstein. Fotografia:
Marcelo Brasil. Música: Fabio Mondego; Fael Mondego; & Marco Tommaso. Edição: Marcelo Moraes. Distribuidora:
Downtown Filmes. Sinopse: O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país – a Operação Lava Jato pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e equipe da Polícia Federal,
em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal. O longa revela os esforços para desvendar o esquema de
lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares.
O thriller mostra ainda o papel decisivo da Justiça para a investigação não ser destruída pelas forças políticas envolvidas.
2. A Trapaça. Título Original: Il Bidone. País: Itália / França. Data: 1955. Duração: 113 min. Gênero: Comédia / drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Italiano. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Direção: Federico Fellini. Elenco: Broderick Crawford; Richard Basehart; Franco Fabrizi; Alberto De Amicis; Giulietta Masina; & Lorella De Luca. Produção: Charles Delac; Goffredo Lombardo; Mario Derecchi; & Silvio Clementelli. Produção Executiva: Dario Cecchi. Roteiro: Federico Fellini; Ennio Flaiano; & Tullio Pinelli. Fotografia: Otello Martelli. Música: Nino
Rota. Edição: Mario Serandrei; & Giuseppe Vari. Distribuidora: Titanus; & Société Générale de Cinématographie
(S.G.C.). Sinopse: Três trapaceiros vivem a aplicar pequenos golpes aproveitando-se da ingenuidade das pessoas simples.
O líder, Augusto, solitário homem de meia-idade e os companheiros, mais novos, Carlo, cujo apelido é Picasso, por querer
tornar-se pintor, e Roberto, desejoso de tornar-se o Johnny Ray italiano e levar boa vida. Esse trio de criminosos deve lidar com o trabalho e a pressão da família.
3. O Poderoso Chefão. Título Original: The Godfather. País: EUA. Data: 1972. Duração: 175 min. Gênero: Policial / drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Francis
Ford Coppola. Elenco: Marlon Brando; Al Pacino; James Caan; Robert Duvall; & Richard S. Castellano. Produção:
Albert S. Ruddy; & Gray Frederickson. Produção Executiva: Robert Evans. Roteiro: Francis Ford Coppola; & Mario
Puzo. Fotografia: Gordon Willis. Música: Nino Rota. Edição: Peter Zinner; & William Reynolds. Distribuidora: Paramount Pictures; & Paramount Home Entertainment. Outros dados: Com base no livro homônimo de Mario Puzo. Sinopse: A saga conta a história de família mafiosa lutando para estabelecer supremacia na América depois da Segunda Guerra.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
190, 191, 224 e 225.
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2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 274, 280, 456
e 571.
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COLEGIADO GESTOR CONSCIENCIOCÊNTRICO
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O colegiado gestor conscienciocêntrico é o órgão social estatutário constituído pela reunião em plenária de todos os voluntários de determinada Instituição Conscienciocêntrica (IC), responsável pela proposição, avaliação e deliberação de políticas, projetos, atividades e ações concernentes aos objetivos, princípios e valores institucionais, mediante práticas democráticas, cosmoéticas e paradireitológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo colegiado procede do idioma Latim Tardio, collegiatus, “colegiado”. Surgiu no Século XV. O vocábulo gestor deriva do idioma Latim, gestor, “o que traz ou leva
novas, delator; administrador, gestor”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo consciência vem
do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico provém igualmente do idioma Latim,
centrum, e este do idioma Grego, kêntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Colégio dirigente conscienciológico. 02. Fórum deliberativo conscienciocêntrico. 03. Parlamento conscienciológico organizacional. 04. Plenária de voluntários
decisores. 05. Órgão conscienciocêntrico de decisões participativas. 06. Colegiado conscienciológico administrativo. 07. Grupo de administração conscienciológica descentralizada. 08. Órgão
de gestão horizontal conscienciológica. 09. Colegiado de administração conscienciocêntrica.
10. Organismo de cogestão conscienciocêntrica.
Neologia. As duas expressões compostas colegiado gestor conscienciocêntrico teórico
e colegiado gestor conscienciocêntrico teático são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Assembleia Geral de Associados. 2. Conselho Administrativo.
3. Comitê Executivo. 4. Diretoria.
Estrangeirismologia: a glasnost administrativa; o copartnership; a wealth administration evolutiva; o modus operandi administrativo; o Conviviarium; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do compartilhamento do poder.
Citaciologia. – Existem 3 tipos de pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que
ficam vendo as coisas acontecerem e as que se perguntam: o que aconteceu? (Philip Kotler,
1931–).
Ortopensatologia: – “Colegiado. A ação profilática para eliminar os usurpadores
é a manutenção do colegiado com a diluição da liderança pessoal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; o holopensene pessoal das
decisões coletivas; o holopensene pessoal do abertismo consciencial; o holopensene pessoal da
corresponsabilidade; o exercício da autopensenidade democrática; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene grupal da interassistencialidade; o holopensene institucional conscienciocêntrico; o holopensene da gestão participativa conscienciológica.
Fatologia: o colegiado gestor conscienciocêntrico; a gestão participativa; a participação
dos voluntários na direção institucional; a administração orgânica; a descentralização por delegação da autoridade; a prevenção da gestão autoritária e exploratória; a superação da administração
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mecanicista; a fisiologia institucional contribuindo para as reciclagens individuais e grupais; a estrutura organizacional libertária; a evitação das mimeses individuais e grupais; o modelo diferenciado de gestão; o engajamento no processo decisório institucional; a adoção do “poder com” ao
invés do “poder sobre”; a liberalidade e a liberdade na administração de pessoas; a horizontalização do processo decisório; a diluição do poder de decisão entre os voluntários de maneira equânime; o reforço do vínculo consciencial; o aumento do nível de responsabilidade do voluntário;
a corresponsabilização oriunda das construções coletivas; a democratização administrativa; o antielitismo na gestão institucional; o ambiente de liberdade de expressão democrática; a transparência total de informações; o incentivo à participação de todos os voluntários; as discussões explicitadoras entre os voluntários; a profilaxia das “panelinhas” e grupelhos de poder; a dissipação
da “rádio pião” e das “conversas de bastidores”; a eliminação da agenda oculta; as pautas institucionais prioritárias; a ausência de repressões ou censuras; o espaço aberto para debate entre os
participantes; a liberdade de exposição e de refutação; a participação em igualdade de condições
sem receio de exposição de opiniões contrárias; o anticarneirismo institucional; a reeducação de
líderes e liderados quanto à socialização do poder; o poder mais inteligente e eficaz proveniente
de equipe ou colegiado; a potencialização da criatividade nas soluções coletivas inovadoras; a visão compartilhada por todos; o enriquecimento pela variedade de pontos de vista, de competências e de funções; a maior governabilidade pelo engajamento; o campo fértil para efetivar a democracia pura na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a experiência
inicial da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
as boas práticas da Governança Conscienciocêntrica; o reforço ao Conselho dos 500 da Cognópolis-Foz; o ensaio para o Colegiado Multinacional, responsável pelo governo do Estado Mundial
Terrestre.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático para sustentar o autodiscernimento nas decisões coletivas; o autodesassédio pela informação clara, objetiva e transparente; o entrosamento de conscins e consciexes em campo bioenergético deliberativo; o rapport
com os amparadores extrafísicos de função para o correto encaminhamento de soluções administrativas; o uso e o refinamento da sinalética energopsíquica pessoal subsidiando as condutas pessoais nas reuniões de grupo; o autodomínio energético para não sucumbir aos engodos argumentativos; a destreza parapsíquica permitindo enxergar além da obviedade dos fatos; a qualidade das
interações conscienciais e multidimensionais medida por meio da objetividade e clareza das exposições; a conexão amparador de função–voluntário facilitando a transmissão de ideias mais avançadas; o rastilho do assédio intragrupal em função de antagonismos, melindres e suscetibilidades
veladas; a pressão patopensênica gerada pelos “autocráticos anônimos”; a assistência e o desassédio interpares; a participação ativa enquanto minipeça em Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; os colegiados extrafísicos harmônicos dirigindo as comunexes evoluídas; o sistema de colegiado indispensável no caminho da evolução consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo decisores-executores; o sinergismo dos esforços em prol
de metas comuns; o sinergismo gestor democrático–voluntários motivados; o sinergismo bem comum–maxiproéxis grupal; o sinergismo descentralização das decisões–soluções coletivas.
Principiologia: o princípio da picotagem do poder; o princípio da megaconvergência
assistencial; o princípio da grupalidade; o princípio da liberdade de expressão; o princípio da
isonomia; o princípio da transparência; o princípio da inclusão; o princípio da participação democrática; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da solidariedade consciencial.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) construído a partir do código pessoal de Cosmoética (CPC) dos integrantes do grupo; a extrapolação do CGC para o âmbito comunitário; o código pessoal de generosidade; os códigos de conduta; o código de ética empresarial.
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Teoriologia: a teoria da democracia pura; a teoria do desenvolvimento de epicentros
conscienciais; a teoria do melhor governo aparecendo pouco; a teoria da igualdade de oportunidades evolutivas; as teorias da gestão conscienciocêntrica; a teoria da responsabilidade compartilhada; as teorias da administração de empresas.
Tecnologia: a técnica de saber ouvir, saber falar e saber calar; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; a técnica do compartilhamento do poder; a técnica da motivação
pela participação; as técnicas paradiplomáticas; a técnica do feedback; as técnicas para dinamizar cosmoeticamente a administração do empreendimento evolutivo; as técnicas de liderança para envolver e motivar os voluntários.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas; o voluntariado
participativo; o voluntariado gestor; o voluntário parapolítico-paradireitólogo-paradiplomático;
a valorização dos voluntários institucionais; a maior participação dos voluntários nas decisões
administrativas; o papel do voluntariado conscienciológico na qualificação e na consolidação da
democracia na CCCI.
Laboratoriologia: a condição laboratorial vivenciada na gestão administrativa; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o labatoratório conscienciológico da
diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível dos
Voluntários da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível
da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da igualdade de poderes; o efeito da dinamização da interassistencialidade; o efeito das discussões explicitadoras; o efeito do incentivo à cooperação em vez da
competição; o efeito das avaliações constantes de desempenho institucional; o efeito desassediador de participação no processo decisório; o efeito de transformar os voluntários em parceiros
na gestão institucional.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias adquiridas pela vivência das concessões cosmoéticas a favor do grupo; as neossinapses advindas com a implantação de modelos de gestão
horizontalizada; as neossinapses desencadeadas pela prática da alteridade consciencial; as neossinapses necessárias para aceitar decisões coletivas diferentes da própria; a aquisição de neossinapses no estabelecimento de relações mais flexíveis e menos autoritárias.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas pela falta de vivência da grupalidade cosmoética.
Enumerologia: o colegiado institucional; o colegiado dos voluntários; o colegiado
conscienciocêntrico; o Colegiado de Intercooperação; o colegiado comunitário; o colegiado planetário; o colegiado multidimensional. A gestão democrática; a gestão horizontal; a gestão descentralizada; a gestão transparente; a gestão conscienciológica; a gestão interassistencial; a gestão cosmoética. A discussão; a deliberação; o planejamento; a solução; o encaminhamento;
o acompanhamento; a avaliação.
Binomiologia: o binômio confiança–respeito mútuo; o binômio conscin-problema–conscin-solução; o binômio desenvolvimento institucional–desenvolvimento consciencial; o binômio
eliminação do egão–cooperação no trabalho; o binômio trabalho em equipe–ampliação dos resultados; o binômio admiração-discordância; o binômio singularidade-complementariedade.
Interaciologia: a interação dos voluntários na horizontalidade democrática; a interação
necessidades individuais–prioridades institucionais; a interação recin individual–recin grupal;
a interação homogeneidade-heterogeneidade para o alcance do consenso; a interação das energias conscienciais em prol do coletivo; o incentivo à interação de saberes e competências; a interação motivação pessoal–solucionática institucional.
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Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada; o crescendo colegiado gestor–Conselho dos 500; o crescendo instinto-pesquisa-técnica; o crescendo
democracia pessoal–democracria grupal–democracia coletiva; o crescendo Direito-Paradireito.
Trinomiologia: o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação;
o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio comunicação-motivação-mudança; o trinômio liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio integração de trafores–interfusão de interesses–concessões cosmoéticas; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Polinomiologia: o polinômio participar-questionar-debater-sugerir-modificar; o polinômio debater-planejar-avaliar-pactuar; o polinômio diálogo-democracia-cooperação-solidariedade; o polinômio do gestor conscienciológico liderar-gerir-motivar-apoiar-orientar os voluntários.
Antagonismologia: o antagonismo participação / omissão; o antagonismo autoridade
moral / autoridade funcional; o antagonismo direito de todos / defesa pessoal; o antagonismo estrutura horizontal / estrutura vertical; o antagonismo intercooperação / competição; o antagonismo consenso / imposição; o antagonismo democracia autêntica / pseudodemocracia; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária nas decisões coletivas.
Paradoxologia: o paradoxo de as decisões em colegiado mais demoradas serem mais
eficientes se comparadas às decisões monocráticas mais rápidas; o paradoxo do especialista generalista; o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução grupal.
Politicologia: a democracia; a voluntariocracia; a argumentocracia; o caminho rumo
à cosmocracia; a conscienciocentrocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço coletivo; o Estatuto Social das ICs enquanto lei entre
os associados e os voluntários; as leis da maxiproéxis grupal; as leis da Paradireitologia.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a politicofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a grupofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a conviviofobia; a gregariofobia; a grupofobia;
a lucidofobia; a hipengiafobia; a decidofobia.
Sindromologia: a terapêutica da síndrome de satélite; a profilaxia da síndrome do oráculo; o desvelamento da síndrome da pseudo-harmonia; a síndrome da reunionite.
Maniologia: a superação da mania de centralizar o poder decisório; a mania de omitir informações; a evitação da mania do poder temporal.
Mitologia: o mito de a gestão institucional ser prerrogativa exclusiva dos dirigentes;
o mito de a responsabilidade de políticas institucionais ser única atribuição da equipe de parapolíticos; o mito da consciência apolítica; o mito de participar sem responsabilizar-se; a derrocada do mito da inexistência de decisões antecipadas ao consenso coletivo.
Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a voluntarioteca; a recexoteca; a politicoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Administraciologia; a Conviviolaborologia; a Vinculologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Maxiproexologia; a Politicologia; a Interdependenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o voluntário; o gestor conscienciológico; o administrador conscienciocêntrico; o gestor parapsíquico; o cognopolita; o intermissivista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o exemplarista; o tenepessista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetógrafo; o proexista; o proexólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-
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rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata.
Femininologia: a voluntária; a gestora conscienciológica; a administradora conscienciocêntrica; a gestora parapsíquica; a cognopolita; a intermissivista; a consciencióloga; a convivióloga; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exemplarista; a tenepessista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetógrafa; a proexista; a proexóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata.
Hominologia: o Homo sapiens collegiatus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens coparticipans; o Homo sapiens
gestor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens conscientiologus communitarius; o Homo
sapiens administrator; o Homo sapiens cognopolitanus.
V. Argumentologia
Exemplologia: colegiado gestor conscienciocêntrico teórico = o órgão previsto no Estatuto Social sem funcionamento atuante na Instituição Conscienciocêntrica; colegiado gestor
conscienciocêntrico teático = o órgão previsto no Estatuto Social em pleno funcionamento na Instituição Conscienciocêntrica.
Culturologia: a cultura da gestão participativa; a cultura do colegiado democrático;
a cultura da ortoconvivialidade; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da horizontalidade democrática; a cultura argumentativa; a cultura da transversalização dos saberes; a cultura da interassistência interpares; a cultura da administração conscienciocêntrica; a persistência
para mudar a cultura organizacional.
Competência. Eis, a título de exemplo, 10 possíveis atribuições do colegiado gestor,
conforme previsão estatutária, aqui dispostas em ordem alfabética:
01. Acompanhar: consecução do planejamento e atividades institucionais.
02. Apreciar: relatórios administrativos e financeiros em geral.
03. Aprovar: novos projetos; aquisição e venda de bens patrimoniais.
04. Convocar: Conselho Fiscal e Assembleia Geral de Associados, quando necessário.
05. Deliberar: exclusão de voluntários em decisão final.
06. Eleger: coordenadores institucionais e membros substitutos do Conselho Fiscal.
07. Estabelecer: normas, procedimentos e Regimento Interno.
08. Fiscalizar: cumprimento do Estatuto Social e Regimento Interno institucional.
09. Fixar: limites financeiros para compras, empréstimos e financiamentos.
10. Normatizar: casos omissos do Estatuto.
Decisão. Nas deliberações do colegiado gestor, todos os voluntários têm voz e voto individual, prevalecendo a decisão tomada por maioria simples de votos.
Antecipação. As pautas das reuniões são divulgadas com antecedência necessária para
conhecimento prévio, análise e estudo dos assuntos a serem discutidos, permitindo maior engajamento, envolvimento e participação dos presentes.
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Resultados. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, 10 realidades, condições ou
possíveis resultados positivos passíveis de serem alcançados com a implantação do colegiado gestor em Instituições Conscienciocêntricas, aqui dispostos em ordem alfabética:
01. Abertismo: o momento para expor ideias, debater e formar consensos entre os participantes, sem repressões, reprovações e censuras.
02. Acompanhamento: a ocasião favorável para monitorar as atividades realizadas pelos gestores.
03. Atualização: o instante para estabelecer canal de informação atacadista sobre as atividades da instituição.
04. Decisão: a hora para criar espaço decisório e decisivo das políticas e práticas institucionais.
05. Descentralização: o ensejo para aproximar os decisores dos executores de projetos.
06. Engajamento: a chance para motivar os voluntários em maior dedicação aos projetos institucionais.
07. Equanimidade: a circunstância oportuna para exercer o tratamento igualitário entre
os presentes.
08. Participação: a oportunidade para atuar nas deliberações sobre os rumos da instituição.
09. Questionamento: o espaço de tempo para realizar “pinga-fogo” com os administradores, fazendo indagações em cima do lance, na busca do esclarecimento desassediador.
10. Responsabilidade: o azo para qualificar o comprometimento do voluntário pela decisão e execução de atividades.
Reeducação. Sob a ótica da Recexologia, a gestão participativa é possível ferramenta de
reeducação para os voluntários conscienciológicos quanto à utilização positiva dos 3 P’s: poder,
posição e prestígio.
Trafarologia. De acordo com a Conscienciometrologia, as reuniões do colegiado gestor
funcionam na condição de laboratórios de autopesquisa, podendo evidenciar aos voluntários participantes 10 traços-fardos, dispostos em ordem alfabética, a título de exemplo:
01. Acriticismo: a manutenção da postura antiquestionadora de credulidade, ao invés do
uso da criticidade discernidora.
02. Autoritarismo: a imposição dos pontos de vista e opiniões, ao invés da liberalidade
democrática.
03. Egocentrismo: a prevalência do ego e interesses pessoais na apresentação e defesa
de proposições, ao invés da imparcialidade cosmoética policármica.
04. Emocionalismo: a exaltação dos ânimos com embates emocionais e emocionados,
ao invés da manutenção da racionalidade, do sobrepairamento e da imperturbabilidade.
05. Fechadismo: a ausência de receptividade às heterocríticas e aos questionamentos interpares, ao invés do despojamento para a autopesquisa e o aprendizado recíproco.
06. Forfait: a omissão deficitária na condição de voluntário cogestor de Instituição
Conscienciocêntrica, ao invés da parceria ombro a ombro com os administradores.
07. Inautenticidade: a comunicação truncada entre os participantes, ao invés da sustentação de canal comunicativo desrepressor para fruição de verpons libertárias.
08. Inibição: a introversão quanto à exposição de pontos de vista discordantes, ao invés
da extroversão autêntica e sincera, mediante aplicação do binômio admiração-discordância.
09. Inobjetividade: a prática de circunlóquios e discursos deslocados, ao invés da retilinearidade pensênica dentro do megafoco do debate.
10. Manipulação: o uso do argumento de poder ou argumentação ad hominem, ao invés
da refutação racional e lógica.
Terapeuticologia. Participar proativamente do colegiado gestor de Instituição Conscienciocêntrica é prescrição terapêutica para a “caciqueria”, consciências líderes, eradas e habituadas
multimilenarmente à pratica de arbitrariedades e autoritarismos.

Enciclopédia da Conscienciologia

5995

Respeito. Consoante a Paradireitologia, o fundamento básico das decisões colegiadas
é o respeito ao outro. Todos os voluntários têm iguais oportunidades de participar, deliberar, refutar e questionar, independentemente do cargo ou função hierárquica ocupada. O respeito consciencial é a base do Paradireito.
Comprometimento. No tocante à Paradeontologia, o termo de compromisso quanto
à participação na maxiproéxis grupal e respectivo engajamento em atividades do voluntariado
conscienciocêntrico pode ter sido firmado nos Cursos Intermissivos (CIs) sob o testemunho dos
evoluciólogos. A responsabilidade intermissiva é a base do Paradever.
Democracia. A existência do colegiado gestor conscienciocêntrico não é garantia de democratização na gestão institucional. Cabe a todos voluntários, por meio da participação, do engajamento, da autexposição, da refutação, do questionamento, do debate e do autoposicionamento
cosmoéticos assegurarem a manutenção de espaço efetivo de construção coletiva, participativa
e democrática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 colegiado gestor conscienciocêntrico, indicados para a
expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiprotecionismo conscienciológico: Universalismologia; Homeostático.
02. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
03. Binômio representatividade-responsabilidade: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
06. Democracia direta: Governologia; Homeostático.
07. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
09. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
12. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
13. Mentalidade cognopolita: Holopensenologia; Neutro.
14. Sinergismo conscienciocêntrico: Voluntariologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA E ASSÍDUA EM COLEGIADOS CONSCIENCIOCÊNTRICOS CONFERE AOS VOLUNTÁRIOS PODER E RESPONSABILIDADE DECISÓRIOS CONSOLIDANDO A VOLUNTARIOCRACIA COSMOÉTICA NA CCCI.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de voluntário(a) conscienciológico(a) integrante da CCCI, qual o nível de engajamento, participação e contribuição nas reuniões
do colegiado gestor conscienciocêntrico das Instituições Conscienciocêntricas? Considera-se em
pleno exercício do paradever parapolítico maxiproexológico?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Paradireito e Gestão Participativa Conscienciocêntrica; Artigo; I Fórum do Estado
Mundial; Foz do Iguaçu, PR; 17-19.02.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 10; N. 4; Seção: Temas
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da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 1 nota; 12 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Outubro-Dezembro; 2006; Foz do Iguaçu, PR; páginas 352 a 360.
2. Arakaki, Cristina; & Sinhorini, Wildenilson; Colegiado Gestor: Uma Experiência de Gestão Participativa em Instituição Conscienciocêntrica; I Jornada de Administração Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 0407.09.04; 2 E-mails; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 159 a 171.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 296, 500,
501, 795 e 1.437.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
174,741,798 e 949.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 259, 831e 838.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 361 e 362.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 84.
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I N VIS ÍV EL D A AS S I S TE N CIO L O GI A
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Assistenciologia é a organização não institucional
formada por grupo de pesquisadores, predominantemente conectados por rede virtual e esporadicamente por encontro presencial, objetivando fomentar o aprofundamento dos estudos, investigações e intercâmbios científicos e gesconológicos em torno da interassistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, constituído por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século
XV. A palavra assistência procede também do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e esta
de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de
pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito;
estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Colégio Invisível de Pesquisadores da Assistenciologia. 2. União informal de pesquisadores da Assistenciologia. 3. Comunidade científica não institucional de Assistenciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Assistenciologia, componente
novato do Colégio Invisível da Assistenciologia e componente veterano do Colégio Invisível da
Assistenciologia são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Instituição formal de pesquisa da Assistenciologia. 2. Instituição de
assistência; Instituição de caridade. 3. Grupo de pesquisadores de ciências ocultas.
Estrangeirismologia: os recursos da Internet; a plataforma moodle; as reuniões online.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à pesquisa de fatores associados à assistência multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Assistenciologia; o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal da pesquisa grupal; os grupopensenes; a grupopensenidade;
a Grupopensenologia; a Grafopensenologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes interassistenciais.
Fatologia: a autopesquisa voltada à Assistenciologia; a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade; o desenvolvimento da assistência no âmbito da Conscienciologia;
a definição da especialidade assistenciológica pessoal; o estudo da singularidade assistencial de
cada proéxis; a união de pesquisadores interessados em temas relacionados à assistência; a Epistemologia da Assistenciologia; a polimatia assistenciológica; a qualificação científica das pesquisas
assistenciológicas; a ultrapassagem dos desafios dos critérios das pesquisas científicas; o rompimento com os critérios convencionais da Ciência quanto à separação entre sujeito e objeto de pesquisa e da replicabilidade dos experimentos; o levantamento das possibilidades de assistência no
domicílio ou cidade natal do pesquisador; a taxonomia das especialidades assistenciológicas;
o estudo das profissões mais assistenciais; a pesquisa das diferentes aplicações profissionais na
Assistenciologia; a qualificação da assistência através da pesquisa assistenciológica; a publicação
das pesquisas assistenciológicas; a assistência técnica aplicada à família; a pesquisa das ações assistenciais possíveis ao grupocarma; a teática da assistência; as rotinas pesquisísticas; o desenvolvimento de metodologias inéditas no estudo da Assistenciologia; o uso das tecnologias de comu-
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nicação para a troca de informação entre pesquisadores; a colaboração mútua nas pesquisas sobre
Assistenciologia; a gestão informal do Colégio Invisível da Assistenciologia; a organização das
reuniões virtuais dos assistenciólogos; a organização dos trabalhos; o autodesassédio quanto
à pesquisa assistenciológica; a compatibilização de agendas dos assistenciólogos; a compatibilidade dos diferentes temperamentos dos pesquisadores assistenciólogos; a divulgação dos resultados das pesquisas em eventos conscienciológicos; os debates entre os assistenciólogos; a otimização das pesquisas por meio dos encontros presenciais e virtuais; a criatividade na formulação de
hipóteses e experimentos; a disciplina e a autorganização na realização das pesquisas assistenciológicas; a produtividade pesquisística; o nivelamento dos pesquisadores; a pesquisa assistenciológica delineando a liderança interassistencial; o estudo da assistência enquanto preparação para
o próximo período intermissivo; as ideias assistenciológicas inatas; a abrangência da pesquisa
cosmovisiológica realizada com detalhismo; a produção de verpons assistenciológicas.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento da
Parametodologia e da Parepistemologia das pesquisas conscienciológicas; a abordagem neoparadigmática da Conscienciologia aplicada às pesquisas extrafísicas ligadas à assistência; a Assistenciologia aplicada aos resgates na Baratrosfera; a Assistenciologia enquanto técnica multidimensional pró-evolutiva; o uso do parapsiquismo mentalsomático no estudo da prestatividade assistencial; a otimização das pesquisas por meio dos encontros multidimensionais; o estudo prático
das bioenergias aplicado à assistência feita a conscins e consciexes; a assistencialidade técnica enquanto profilaxia da condição baratrosférica pós-dessomática; as especialidades parapedagógicas
aplicadas na multidimensionalidade; os parafatos assistenciais orientadores das pesquisas; os amparadores extrafísicos específicos de cada segmento assistenciológico; os estudos sobre amparo
extrafísico de função; a participação de consciexes pesquisadoras nos debates realizados nos Colégios Invisíveis; a recuperação de ideias inovadoras do Curso Intermissivo (CI); a expansão da
consciência na produção de hipóteses multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-assistência; o sinergismo da colaboração
mútua entre pesquisadores; o sinergismo dos vínculos mentaissomáticos.
Principiologia: o princípio conscienciocêntrico dos Colégios Invisíveis; o princípio da
assistência pesquisada e praticada; o princípio da descrença (PD) aplicado à pesquisa.
Teoriologia: as teorias inéditas propostas por meio do Colégio Invisível da Assistenciologia; a influência do temperamento e do histórico pessoal dos pesquisadores na formulação das
teorias da Assistenciologia.
Tecnologia: as técnicas energéticas assistenciais; a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) usada nas reuniões virtuais dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; as técnicas de argumentação; a técnica de debate; as técnicas de refutação; as técnicas parapsíquicas
aplicadas na condição de ferramentas de autopesquisa; as técnicas de desenvolvimento do mentalsoma; as paratécnicas interassistenciais criadas a partir das autopesquisas.
Voluntariologia: as especialidades assistenciológicas interligadas ao trabalho voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico Holociclo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito das pesquisas assistenciológicas na qualidade assistencial do pesquisador; os efeitos das práticas assistenciais direcionando as pesquisas da Assistenciolologia.
Neossinapsologia: as neossinapses assistenciais derivadas das pesquisas realizadas pelo Colégio Invisível da Assistenciologia.
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Ciclologia: o ciclo teoria–hipóteses–métodos–experimentos–análises–nova teoria; o ciclo teoria assistenciológica–aplicação assistencial–refutação (ou corroboração da teoria).
Binomiologia: o binômio autopesquisador-assistente; o binômio Epistemologia-Teaticologia; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio parafato-autopesquisa.
Interaciologia: a interação entre os pesquisadores assistenciólogos.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer na pesquisa teática; o trinômio assistência egocármica–assistência grupocármica–assistência policármica.
Polinomiologia: o polinômio pesquisa bibliográfica–pesquisa laboratorial–pesquisa de
campo–pesquisa parapsíquica; o polinômio teorias–debates–verpons–divulgação científica.
Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica da assistência / abordagem
multidimensional da assistência; o antagonismo pesquisa eletronótica / pesquisa multidimensional; o antagonismo pesquisa teórica / pesquisa aplicada.
Politicologia: a política enquanto atividade potencialmente assistencial; a democracia
pura; a conscienciocracia.
Holotecologia: a assistencioteca; a biblioteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a despertoteca; a dessomatoteca; a energoteca; a epicentroteca; a intelectoteca; a intermissioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a serenoteca;
a somatoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Assistenciologia; a Amparologia; a Argumentologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Heuristicologia; a Paratecnologia; a Pré-Intermissiologia; a Tenepessologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o autopesquisador; o ser desperto;
o ser interassistencial; a consciência amparadora especialista em Assistenciologia; o grupo evolutivo dos assistenciólogos; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o assistenciólogo; o amparador intrafísico; o intermissivista; o autexperimentador; o pesquisador novato; o pesquisador veterano; o propositor de neoideias; o conscienciologista; o cientista convencional; o generalista; o especialista; o erudito; o sistemata; o bibliógrafo; o intelectual organizado; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;
o projetor consciente; o ofiexista; o parapercepciologista; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário.
Femininologia: a assistencióloga; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a autexperimentadora; a pesquisadora novata; a pesquisadora veterana; a propositora de neoideias; a conscienciologista; a cientista convencional; a generalista; a especialista; a erudita; a sistemata; a bibliógrafa; a intelectual organizada; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a ofiexista; a parapercepciologista; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens collegiatus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: componente novato do Colégio Invisível da Assistenciologia = o pesquisador recém-chegado ao grupo já constituído; componente veterano do Colégio Invisível da Assistenciologia = o pesquisador experiente integrado ao grupo desde a formação, há pelo menos
3 anos.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura do compartilhamento interassistencial das autexperiências; a cultura da troca intensa de informações entre os pesquisadores assistenciólogos.
Curiosologia. A expressão Colégio Invisível foi criada pelo filósofo naturalista, químico
e físico irlandês Robert Boyle (1627–1691) para definir grupo de pesquisadores unidos pelo interesse comum em determinado objeto de pesquisa, oriundos de instituições diversas, fisicamente
distantes, podendo ser de nacionalidades e línguas diferentes.
Hipótese. Pesquisadores de várias épocas desenvolveram a prática da troca de correspondências entre si, por meio das quais debatiam e divulgavam ideias, formando grupos de interesses especializados e contribuindo para as pesquisas individuais. Tal prática pode ser considerada os primórdios dos Colégios Invisíveis.
Especialidade. Os Colégios Invisíveis da Conscienciologia primam pelas pesquisas,
com o foco interassistencial no âmbito da especialidade a qual se destinam. Dentre eles, o Colégio
Invisível da Assistenciologia dedica-se diretamente ao âmago da pesquisa teática da assistência.
Desenvolvimento. O assistenciólogo motivado em participar do Colégio Invisível da Assistenciologia pode realizar pesquisas em inúmeras vertentes e facetas, a exemplo das 22 possibilidades, expostas em ordem alfabética:
01. Amparadores: as consciexes técnicas em Assistenciologia.
02. Assistenciograma: o desenvolvimento e a ampliação do instrumento de medida da
assistência pessoal.
03. Atributos: o esmiuçamento da Atributologia, intraconsciencial, importante ao assistenciólogo.
04. Autorrevezamento: o plano de revezamento assistenciológico.
05. Bibliografia: a pesquisa bibliográfica exaustiva sobre assistencialidade técnica.
06. Biografias: o estudo biográfico das personalidades, do ponto de vista da interassistência praticada.
07. Catálogo: o levantamento das instituições assistenciais existentes na localidade do
pesquisador (catálogo de assistência).
08. Cosmoeticidade: os limites cosmoéticos da Assistenciologia.
09. Crescendo: o nível evolutivo das consciências de acordo com o crescendo interassistencial.
10. Errologia: o estudo de casos de falhas, erros ou dificuldades na efetividade dos intentos assistenciais.
11. Ferramentas: os recursos tecnológicos e paratecnológicos disponíveis para realizar
as pesquisas assistenciológicas.
12. Filmografia: o levantamento filmográfico de vídeos sobre o tema da assistência.
13. História: a Assistenciologia no contexto histórico.
14. Holocarma: as repercussões holocármicas da Assistenciologia.
15. Interdisciplinaridade: as relações interdisciplinares assistenciológicas.
16. Interrelações: as conexões entre a hetero e a autassistência.
17. Laboratório: as experiências no laboratório conscienciológico da Assistenciologia.
18. Metodologia: o desenvolvimento de métodos de pesquisa da especialidade.
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19. Paradigma: as questões epistemológicas e paradigmáticas da área.
20. Profissões: o foco interassistencial aplicado a ocupações profissionais.
21. Reciclagens: as recins e as recéxis facilitadoras da pesquisa assistenciológica.
22. Subespecialidades: os especialismos ínsitos nos vários perfis assistenciais, nas tarefas voluntárias, nos grupos de estudos, nas obras escritas, na tenepes, nos trabalhos energéticos
e nas assistências multidimensionais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Assistenciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
02. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Bibliofilia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
05. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
06. Gescon: Proexologia; Homeostático.
07. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
08. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
09. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
10. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
12. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
13. Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

O COLÉGIO INVISÍVEL DA ASSISTENCIOLOGIA OBJETIVA
IMPLANTAR E SUSTENTAR A CULTURA DA INTERASSISTÊNCIA TÉCNICA E COSMOÉTICA PARA A EVOLUÇÃO
DAS CONSCIÊNCIAS, EM PROL DO PLANETA-ESCOLA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de agente de pesquisas conscienciológicas, considera a importância de se especializar no estudo da interassistência e participar ativamente do Colégio Invisível da Assistenciologia? Em qual segmento pesquisístico?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Roberto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
4; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 5 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Jul-Set, 2000; páginas 196 a 201.

R. L. B.
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COLÉGIO

INVISÍVEL DA COSMOETICOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia é a organização não institucionalizada, formada pela rede de conexões entre pesquisadores, por meio do vínculo consciencial, com
objetivo de fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em Cosmoética ou moral cósmica multidimensional, tendo em vista a produção de gescons e o aperfeiçoamento da holomaturidade das consciências em geral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, constituído por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século
XV. A palavra cosmos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética deriva do idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós.
Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Teia invisível de pesquisa em Cosmoética. 2. Organização não institucionalizada de pesquisa em Cosmoética. 3. Rede informal de pesquisadores estudiosos da Cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Cosmoeticologia, minigescon
do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e megagescon do Colégio Invisível da Cosmoeticologia
são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Espaço intelectual competitivo. 2. Grupo esotérico. 3. Grupo iniciático. 4. Sociedade secreta. 5. Sociedade científica tradicional. 6. Associação formal de pesquisadores. 7. Educação a distância (EaD).
Estrangeirismologia: a intentio recta; o lay-out da aula a distância; o uso do Skype para
fins tarísticos; a educação cosmoeticológica online; o Pesquisarium virtual; o modus operandi autopesquisístico; o Cosmoeticarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à pesquisa e produção de gescons em Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmoética:
código cósmico. Cosmoética: justiça imanente. Cosmoética: megavalor universal.
Citaciologia. Eis, a título de ilustração sobre o tema, 3 citações, em ordem alfabética:
1. Aristóteles (384–322 a.e.c.). Na obra Ética a Nicômaco, afirma: – “Os homens são
bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos.”
2. Confúcio (551–479 a.e.c.). Em Aforismo, sugere: – “Coloca a lealdade e a confiança
acima de qualquer coisa; não te alies aos moralmente inferiores; não receies corrigir teus erros.”
3. Sócrates (470–399 a.e.c.). Discorre sobre a ética, sob o viés da justiça: – “Justiça
é aquela simetria entre o justo agir e o reto pensar, onde a cidade é o espelho da virtude de seus
cidadãos.”
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; o holopensene grupal cosmoético; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade
pensênica.
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Fatologia: a comunidade científica informal; os grupos de estudos da Conscienciologia;
os organismos conscienciocêntricos (OCs); os encontros presenciais do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; as reuniões online; a organização grupal multidimensional; o ambiente sem espaço
para imposições, autocracias e eufemismos de qualquer natureza; o reconhecimento de encontros
de destino; os incentivos às gescons conscienciológicas; a geração de verpons tarísticas; a especialidade indicando o público-alvo assistencial; o horário marcado para estudo em grupo; a heterocrítica interassistencial; a teática grupal com foco na Cosmoética; a identidade cosmoética; o autestudo da intencionalidade; as autodescobertas sobre posturas pessoais anticosmoéticas; a descensão cosmoética; a compreensão das autorrecins essenciais; o calculismo cosmoético; as nuanças intencionais; o autesforço contínuo; a incorruptibilidade enquanto meta evolutiva; a tares pelo
autexemplo; o destemor tecnológico; a priorização evolutiva; a aplicação dos pressupostos básicos da Cosmoética; a assunção do autonível evolutivo; a extrapolação da ética humana; o avanço
do entendimento da Moral Cósmica; os resultados das reciclagens intraconscienciais; o uso do
“poder cosmoético” para superação das atitudes anticosmoéticas pessoais e grupais; o estudo de
temas transcendentes; a inovação relacional; o upgrade mentalsomático; as sutilezas da Cosmoética; a pesquisa contribuindo para o Estado Mundial; o valor prioritário do uso da Cosmoética.
Parafatologia: a vivência teática do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a autoconscientização cosmoética; as reciclagens pluriexistenciais de posturas anacrônicas; a intimidade com o amparador extrafísico; a catalogação das autossinaléticas energéticas; as parapercepções aplicadas à assistencialidade; a falta de parapercepções
de assédios; a valorização da equipe extrafísica; as extrapolações paraperceptivas; a vivência das
projeções lúcidas interassistenciais; o encontro extrafísico dos integrantes do Colégio Invisível da
Cosmoeticologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o sinergismo pesquisa-pesquisador; o sinergismo Tecnologia-interassistência.
Principiologia: o princípio do exemplarismo cosmoético; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio cosmoético de educar sem inculcar;
o princípio da atração dos afins; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código de Ética Multidimensional permeando as interrelações conscienciais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o código grupal de Cosmoética (CGC)
dos integrantes do Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Teoriologia: as teorias sendo compreendidas na prática; a teoria do megafoco; a teoria
da retilinearidade da autopensenização; a teoria e a prática da autorganização prioritária; a teática da vida humana organizada; a teoria da otimização do tempo; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica dos 100 temas de pesquisas em Cosmoeticologia; a técnica
da reunião online representando o Fórum de Debates em Cosmoeticologia; a técnica do encontro
extrafísico com tema mensal e experimento semanal; a técnica dos encontros presenciais anuais;
a técnica da imersão laboratorial com foco na Cosmoeticologia; a técnica da metodologia de
pesquisa em Cosmoeticologia; a técnica da análise cosmoética; a técnica de pontoações em Cosmoeticologia.
Voluntariologia: o voluntário-pesquisador da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório teático das interrelações cosmoéticas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia integrando o Conselho dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia (Colegiologia), da UNICIN.
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Efeitologia: os efeitos positivos do uso de ferramenta tecnológica para o estudo da Cosmoética; os efeitos da interação consciencial hígida; os efeitos evolutivos da heterocrítica interassistencial cosmoética; os efeitos do voluntário-pesquisador com vínculo consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses de reciclagens pessoais a partir da interatividade
online, multidimensional; a mudança de neossinapses dos autopatopensenes para autortopensenes.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial aprimorando a autocosmoética consciencial; o ciclo
pesquisador independente–pesquisadores coletivos contribuindo para o Corpus da Conscienciologia.
Enumerologia: o colégio não institucional; o colégio informal; o colégio intrafísico;
o colégio extrafísico; o colégio presencial; o colégio virtual; o colégio invisível.
Binomiologia: o binômio pesquisa-especialidade; o binômio encontro presencial–encontro virtual; o binômio vontade-automotivação; o binômio tempo cronológico–espaço virtual;
o binômio intencionalidade-interesse; o binômio heteropesquisa-autopesquisa.
Interaciologia: a interação autolucidez-Cosmoética; a interação cosmoeticidade-interassistencialidade; a interação Internet-indivíduo; a interação tutor-tutorando; a interação autoproéxis-maxiproéxis.
Crescendologia: o crescendo pesquisadores da Ética–pesquisadores da Cosmoética;
o crescendo minipeça cosmoética–maximecanismo cosmoético; o crescendo atitudes éticas–atitudes cosmoéticas; o crescendo intelectualidade-assistencialidade; o crescendo Ética-Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio limite-respeito-relativização; o trinômio intencionalidade-prospectividade-evolutividade; o trinômio tecnofilia–estudos cosmoéticos–parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback; a performance
no polinômio educação-Ciência-tecnicismo-Cosmoética; o polinômio pessoa-horário-conteúdo-forma.
Antagonismologia: o antagonismo improviso / método; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo curiosidade / necessidade evolutiva; o antagonismo colóquio / solilóquio.
Paradoxologia: o paradoxo tão longe–tão perto; o paradoxo da solidez dos Colégios
Invisíveis.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a argumentocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia; a debatocracia; a tecnicocracia; a verponocracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a tecnofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia;
a heterocriticofilia; a mentalsomatofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a recinoteca; a recexoteca; a consciencioteca; a autexperimentoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Cosmoeticologia; a Infocomunicologia; a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Autorganizaciologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Despertologia; a Paradireitologia; a Recinologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin anticosmoética; a conscin autocorrupta; a conscin coerente; a conscin cosmoética.
Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o informata; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o internauta; o cosmoeticista.
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Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a informata; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a internauta; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Cosmoeticologia = a publicação
de artigo inicial escrito pelos participantes da rede invisível dos pesquisadores em Cosmoética;
megagescon do Colégio Invisível da Cosmoeticologia = a publicação de tratado da especialidade
redigido pelos participantes da rede invisível dos pesquisadores em Cosmoética.
Culturologia: a cultura da autocoerência; a cultura da autenticidade; a cultura da
responsabilidade autevolutiva cosmoética; a cultura do internauta assistencial; a cultura da ortopensenidade; a cultura da cosmoeticidade; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a cultura
do exemplarismo cosmoético.
Retrospectivologia. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia foi proposto e estruturado
em 8 de março de 2003, tendo completado 11 anos de existência (Ano-base: 2014) e, nesse período, dentre outros, apresenta os 8 resultados, listados em ordem funcional:
1. Encontros: 16 encontros presenciais no âmbito regional, nacional e internacional.
2. Imersões: 12 imersões laboratoriais com debate sobre dezenas de experimentos convergentes com os temas dos encontros da Cosmoeticologia, no campus do IIPC em Saquarema,
RJ e no CEAEC, PR.
3. Itinerância nacional: 3 viagens (Natal, RN; Saquarema, RJ; Porto Alegre, RS).
4. Itinerância internacional: viagem para a China, em 2008.
5. Publicações: 16 artigos publicados em duas revistas (Journal of Conscientiology
e Conscientia, no período de 2000 a 2010); tradução do livro “Filosofia do Meio”, em 2004;
diversos artigos sobre Cosmoética em jornais e revistas do Brasil e exterior.
6. Palestras: palestras e conferências em Universidades e em eventos científicos com
temática da Cosmoeticologia.
7. Anais: 1 DVD consolidando as produções do período de 2003 a 2010.
8. Parcerias: com o Colégio Invisível da Paradireitologia e o Colégio Invisível da Serenologia; com CEAEC, INTERCAMPI, IIPC e UNICIN.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Cosmoeticologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
02. Autencantoamento cosmoético: Autodeterminologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Cointervenção tarística: Interassistenciologia; Neutro.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Destemor cosmoético: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Escola de líderes cosmoéticos: Liderologia; Homeostático.
Frustração cosmoética: Psicossomatologia; Neutro.
Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.

O COLÉGIO INVISÍVEL DA COSMOETICOLOGIA, FOMENTADOR DE NEOVERPONS E PUBLICAÇÕES TEMÁTICAS,
CONTRIBUI PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA DAS RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS DOS INTEGRANTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum Colégio Invisível da Conscienciologia? Se participa, como avalia os ganhos conscienciais? Já compartilhou autoneoverpons
encontradas a partir de pesquisas?
Bibliografia Específica:
1. Conceição, Maria Izabel; et al; Anais do Colégio Invisível da Cosmoeticologia 2003-2010; 498 p.; Compiladoras Maria Izabel da Conceição; et al.; pref. Izabel Conceição; & Tania Guimarães; revisora Erotides Louly; 19 anexos; 30 x 21 x 3,5 cm; enc.; Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2011; páginas 1 a 498.
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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003 página 103.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 150.
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 629 a 636.

M. I. C.
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INVISÍVEL DA DESSOMATOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Dessomatologia (CID) é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através do vínculo consciencial, para fomentar as investigações, produções tarísticas e intercâmbios científicos em torno do
estudo e compreensão dos contextos relacionados ao descarte dos veículos de manifestação da
consciência, objetivando eliminar tabus, medos e misticismos relacionados à dessoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. A palavra invisível provém do idioma Latim, invisibilis, “o que
não pode ser visto”, constituído pelo prefixo in, “negativo”, e visibilis, de videre, “ver”. Apareceu
no Século XV. A expressão colégio invisível foi criada por Robert Boyle (1627–1691), considerado o predecessor informal da Royal Society. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex,
“oposição; negação; falta”. O vocábulo soma procede do idioma Grego, soma, “relativo ao corpo;
o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O elemento de composição logia
deriva igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Colégio de Pesquisadores da Dessomatologia. 2. Teia multidimensional da pesquisa em Dessomatologia. 3. Organização científica não institucional de pesquisa
em Dessomatologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Dessomatologia, minigescon
do Colégio Invisível da Dessomatologia e megagescon do Colégio Invisível da Dessomatologia
são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Sociedade secreta sobre estudos da morte. 2. Sociedade eletronótica
de pesquisa da Tanatalogia. 3. Colégio Invisível da Ressomatologia.
Estrangeirismologia: o network científico; as reuniões online; o Administrarium; a plataforma Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment); o puzzle evolutivo;
o brainstorming da pesquisa.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia Dessomatológica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares capazes de ampliar o tema:
– Dessoma: recomeço evolutivo. Dessoma é análise. Todo soma dessoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; o holopensene grupal da pesquisa sobre dessoma; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; a reeducação autopensênica sobre a morte física; os grupopensenes; a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene reurbanizador dos bolsões de parapsicóticos pós-dessomáticos; o materpensene da
compreensão da dessoma, desmistificando a morte.
Fatologia: as reuniões semanais online dos pesquisadores do CID; o anticomocionalismo; a inevitabilidade do descarte do corpo físico; a indelegabilidade da própria dessoma; as autopesquisas e superações dos travões condicionadores da dessoma; o aproveitamento evolutivo da
vida intrafísica; o projeto Vida Saudável, Dessoma Feliz; a qualificação emocional e energética
para a assistência ao dessomante; o entendimento das diversas causas de dessomas e as consequências multidimensionais; o estudo dos fatores ligados ao estilo de vida e às condições socioe-
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conômicas ambientais, influenciando a expectativa de vida intrafísica; a elevada quantidade de
dessomas anuais por motivos evitáveis; a autodessoma; o suicídio lento; o comprometimento da
proéxis com a dessoma precoce; a maxiproéxis cosmoética interassistencial; os empreendimentos
conscienciocêntricos; a autoprofilaxia da melin; o tabu da morte; a abordagem consciencioterápica do luto; a Cuidadologia aplicada ao dessomante; as priorizações evolutivas; o autopreparo
para o choque da dessoma; a desdramatização da morte física e das separações temporárias; o testamento vital; a eutanásia; a distanásia; a ortotanásia; a primeira dessoma; as gescons desmistificadoras da morte.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência da
projetabilidade lúcida desmistificadora da dessoma; a autovivência da projeção lúcida assistencial; a autoconscientização multidimensional (AM); a pararrecepção; os fenômenos parapsíquicos
no momento da dessoma; a assistência ao recém-dessomado através da projeção lúcida e da tenepes; o preparo intrafísico para o Curso Intermissivo (CI); a experiência de quase morte (EQM);
a visão panorâmica; a autoprofilaxia da macro-PK destrutiva; a profilaxia da parapsicose pós-dessomática; a autoprofilaxia da melex; a projeção consciencial final; a segunda e terceira dessomas;
a consciência livre do ciclo dessoma-intermissão-ressoma; a autovivência da projeção lúcida assistida; as reuniões extrafísicas temáticas, semanais, dos pesquisadores do CID.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos pesquisadores afins; o sinergismo pró-atividade–
–amparo extrafísico de função; o sinergismo das parcerias na CCCI; o sinergismo vida saudável–dessoma feliz; o sinergismo compreensão da dessoma–desmistificação da morte; o sinergismo dessoma-ressoma; o sinergismo acolhimento-motivação-produção-assistência.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio da convivialidade paradiplomática; o princípio da evitação do estupro evolutivo; o princípio da divisão de tarefas;
o princípio da disponibilidade interassistencial; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código grupal das prioridades evolutivas; o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da evolução grupal;
a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica do reconhecimento e compartilhamento das experiências e habilidades dos colegas evolutivos; a técnica das reuniões extrafísicas; as técnicas projetivas assistenciais; a técnica do detalhismo; as técnicas paradiplomáticas;
a técnica da Debatologia.
Voluntariologia: o voluntariado dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIs);
o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários-verbetógrafos; o voluntariado da reeducação consciencial pela tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível
da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito pacificador das reconciliações grupocármicas perante a dessoma
inevitável; o efeito do sentimento de compléxis; o efeito da qualidade de vida intrafísica no período intermissivo; o efeito tranquilizador da evitação das autocorrupções; o efeito enriquecedor do
trabalho grupal; o efeito gratificante da programação existencial em andamento; o efeito evolutivo da dinâmica da interconfiança.
Neossinapsologia: as neossinapses da autoconscientização multidimensional; as neossinapses provenientes das recins perante a dessoma próxima.
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Ciclologia: o ciclo seriexológico; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio escrever verbete–produzir tares; o binômio dessoma-ressoma; o binômio rotinas úteis–hábitos saudáveis; o binômio esforço-competência.
Interaciologia: a interação entre os participantes do Colégio Invisível da Dessomatologia; a interação entre os participantes dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; a interação
entre os participantes da CCCI; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins.
Crescendologia: o crescendo pré-serenão–Serenão–CL; o crescendo compreensão mística–compreensão religiosa–compreensão conscienciológica da dessoma.
Trinomiologia: o trinômio vida intrafísica–vida extrafísica–período intermissivo; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio divergência-amizade-união.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
investigar-auscultar-compreender-assistir.
Antagonismologia: o antagonismo egocarma / policarma; o antagonismo produção individual / produção grupal; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo passivo / ativo;
o antagonismo egoísmo / doação; o antagonismo democracia pura / autocracia; o antagonismo
consciência imperecível / soma perecível; o antagonismo vida multidimensional / vida quadrimensional; o antagonismo euforin / melin.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a dessomatocracia.
Legislogia: a lei da morte digna vigorando em muitos países; a lei da empatia; a lei da
afinidade evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo; a lei do maior esforço convivial; a lei do
maior esforço intelectivo aplicada à tares grafada.
Filiologia: a sociofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a paraprofilaxia da dessomatofobia.
Maniologia: a mania de evocar parentes mortos; a mania de não aceitar ajuda nem para
dessomar.
Mitologia: a queda do mito do medo da morte; o mito da salvação eterna; o mito de
a dessoma libertar; o mito do julgamento final; o mito do descanso após a dessoma.
Holotecologia: a assistencioteca; a ciencioteca; a convivioteca; a comunicoteca; a dessomatoteca; a interassistencioteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Dessomatologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Disciplinologia; a Evoluciologia; a Interasssistenciologia; a Intermissiologia; a Megagesconologia; a Paradiplomacia; a Parapoliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência dessomada; a consciência ressomada; o ser interassistencial;
o ser desperto; a conscin enciclopedista; a consciência lúcida; a consciência mentalsomática;
a consciência paradiplomática; a consciência parapolítica.
Masculinologia: o pré-dessomante; o dessomante; o dessomado; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o 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-dessomante; a dessomante; a dessomada; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comple-
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tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens maxifraternus; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Dessomatologia = os primeiros artigos escritos dos pesquisadores do CID; megagescon do Colégio Invisível da Dessomatologia
= a publicação do tratado da especialidade dos pesquisadores do CID.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura do pesquisador profissional;
a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da pacificação; a cultura proexológica; a cultura da interassistencialidade.
Organismo. O Colégio Invisível da Dessomatologia perfila entre os organismos conscienciocêntricos formalizados da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI), desempenhando papel relevante no contexto maxiproexológico, conjuntamente com outros Colégios Invisíveis.
Maxiproexologia. Segundo a Priorologia, o CID vem priorizando 4 grandes áreas, objetivando o completismo proexológico grupal, relacionadas em ordem alfabética:
1. Holopensenologia: consolidar o holopensene da Dessomatologia no Planeta.
2. Parapoliticologia: implantar as bases da convivialidade cosmoética.
3. Pesquisologia: ampliar, qualificar e consolidar a pesquisa da Dessomatologia.
4. Reurbexologia: contribuir para a reurbanização intra e extrafísica.
Temática. Sob a ótica da Pesquisologia, as atuais 386 temáticas de pesquisa do Colégio
Invisível da Dessomatologia (Ano-base: 2014) estão divididas em 5 períodos, elencados em ordem lógica:
1. Período anterior à dessoma: antes da dessoma; a vivência intrafísica.
2. Período pré-dessomático: pouco antes da dessoma; a vivência pré-dessomática.
3. Período dessomático: momento da dessoma; a vivência dessomática.
4. Período pós-dessomático: pouco depois da dessoma; a vivência pós-dessomática
imediata.
5. Período posterior à dessoma: depois da dessoma; a vivência extrafísica.
Organizaciologia. Os encontros do CID acontecem semanalmente, na modalidade online, com os integrantes e com os coordenadores, além de agendamento de reunião extrafísica semanal da equipe. Anualmente, os participantes do Colégio reúnem-se na Cognópolis Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil (Ano-base: 2014).
Encontros. Sob a ótica da Administrativologia, eis os 5 encontros anuais realizados pelo
CID (Ano-base: 2014), em ordem cronológica:
1. I Encontro Presencial de Dessomatologia. Holopensene: Superando Dificuldades,
31 de outubro a 02 de novembro de 2009.
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2. II Encontro Internacional de Dessomatologia. Holopensene: Maturidade Pesquisística, 05 a 07 de novembro de 2010.
3. III Encontro Internacional de Dessomatologia. Holopensene: Redes Parassociais
de Interassistência, 04 a 06 de novembro de 2011.
4. IV Encontro Internacional de Dessomatologia. Holopensene: Construção do Projeto Vida Saudável, Dessoma Feliz, 02 a 04 de novembro de 2012.
5. V Encontro Internacional de Dessomatologia. Holopensene: Expansão do Projeto
Vida Saudável, Dessoma Feliz, 01 a 03 de novembro de 2013.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Dessomatologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
04. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
05. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
07. Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
08. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
09. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
10. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
14. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O COLÉGIO INVISÍVEL DA DESSOMATOLOGIA CONSTITUI
PROPOSTA AVANÇADA DE AUTOPESQUISOLOGIA TEÁTICA, ESCLARECENDO E ERRADICANDO MEDOS, TABUS
E MITOS SECULARES SOBRE O PROCESSO DA MORTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na autopesquisa teática em relação à dessoma? Quais os resultados? Já superou a tanatafobia ainda predominante na Socin Patológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
104, 1.018 e 1.057.
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 162.
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Webgrafia Específica:
1. Almeida, Roberto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 2008; 2 enus.; 5 refs.;
disponível em: <http://www.colegios-invisiveis-da-conscienciologia.org>; acesso em: 08.07.13.

M. R. E.
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INVISÍVEL DA PARAPERCEPCIOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Parapercepciologia é a organização não institucionalizada, formada pela rede de conexões entre pesquisadores, por meio do vínculo consciencial,
com objetivo de fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em Parapercepciologia ou percepção extrassensorial, tendo em vista a produção de gescons e o aperfeiçoamento da holomaturidade das consciências em geral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, constituído por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século
XV. O primeiro elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio
de; para além de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de
composição logia advém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Organização não institucionalizada de pesquisa em Parapercepciologia. 2. Rede informal de pesquisadores da Parapercepciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Parapercepciologia, minigescon do Colégio Invisível da Parapercepciologia e megagescon do Colégio Invisível da Parapercepciologia são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Sociedade científica tradicional. 2. Grupo esotérico. 3. Sociedade
secreta. 4. Educação a distância (EaD).
Estrangeirismologia: o modus operandi autopesquisístico; o Acoplamentarium; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à pesquisa e produção de gescons em Parapercepciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; a sintonia parapensênica da conscin paraperceptiva; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; a retilinearidade pensênica mantendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada.

Fatologia: a organização grupal para os estudos da Conscienciologia; os encontros presenciais do Colégio Invisível da Parapercepciologia; as reuniões online; os incentivos às gescons; a geração de verpons tarísticas; os registros das autovivências parapsíquicas; as anotações
das experiências bioenergéticas grupais; a escrita realizada em grupo; as coautorias; os artigos sobre Parapercepciologia; os livros sobre parapsiquismo; os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; as participações nas Jornadas e Congressos sobre Parapercepciologia; os debates públicos; a biblioteca especializada em parapsiquismo; a Holoteca; a especialidade conscienciológica
indicando o público-alvo assistencial; o desenvolvimento do autocomprometimento com o grupo;
o estudo aprofundado dos fenômenos parapsíquicos; a pesquisa das conscins parapsíquicas ao
longo dos anos; o olhar pesquisístico perante os fatores intrapsíquicos; os trafores, trafares e trafais intervenientes no desenvolvimento parapsíquico; a pesquisa da Parapercepciologia contribuindo para o avanço das verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático essencial na consecução do trabalho grupal; as extrapolações parapsíquicas; o amparo extrafísico de função; o estudo prático dos parafenômenos de clarividência, acoplamento energético, assimilação, desassimilação energética e psicofonia nos cursos de campos bioenergéticos da Conscienciologia; o reconhecimento e valorização da equipe extrafísica (equipex); o encontro extrafísico dos integrantes do
Colégio Invisível da Parapercepciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos pesquisadores da Conscienciologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado nas atividades do Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Codigologia: a elaboração e aplicação do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a apreensão da teoria da evolução através do autoparapsiquismo lúcido.
Tecnologia: a técnica dos encontros presenciais anuais; a técnica da imersão laboratorial com foco na Parapercepciologia; a técnica da escrita de manual; a técnica de pontoações em
Parapercepciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia integrando o Conselho dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacional (UNICIN).
Efeitologia: o efeito positivo da publicação dos achados pesquisísticos em Parapercepciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da leitura, registro, análise e debate da pesquisa parapsíquica.
Ciclologia: o turno mentalsomático dos hábitos sadios e das rotinas úteis.
Binomiologia: o binômio encontro presencial–encontro virtual; o binômio heteropesquisa-autopesquisa; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio pesquisador independente–
trabalho de equipe contribuindo para o corpus da Conscienciologia.
Interaciologia: a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparabilidade extrafísica otimizando o desenvolvimento parapsíquico; a interação parapesquisadores-pesquisadores.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autopesquisa.
Trinomiologia: a reflexão do trinômio interesse-meta-evolução essencial para a motivação e manutenção da pesquisa realizada em grupo.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na auto e heteropesquisa parapsíquica.
Filiologia: a parapercepciofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a cosmoeticofobia; a parapsicofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da autodesvalorização parapsíquica; a eliminação da síndrome do oráculo.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Parapercepciologia; a Psicossomatologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Grupocarmologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Egocarmologia; a Parassemiologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

6015

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin parapsíquica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; a conscin pesquisadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os integrantes das equipes de campos bioenergéticos da Conscienciologia.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o informata; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o internauta; o parapercepciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a informata; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a internauta; a parapercepcióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Parapercepciologia = a publicação
de artigo escrito pelos participantes da rede invisível dos pesquisadores em Parapercepciologia;
megagescon do Colégio Invisível da Parapercepciologia = a publicação de dicionário da especialidade redigido pelos participantes da rede invisível dos pesquisadores em Parapercepciologia.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo cosmoético.
Pontoações. O Colégio Invisível da Parapercepciologia foi proposto e estruturado em
julho de 2012 e, até o momento, apresenta 8 pontoações, listadas em ordem alfabética:
1. Artigos: publicação de 4 artigos na revista Conscientia.
2. Encontro: participação na 1ª Qualificação das equipes de campos bioenergéticos da
Conscienciologia (Ano-base: 2015).
3. Eventos: participação nas mesas de debates e conferências na Jornada de Parapercepciologia (2012 e 2015), no II Congresso Internacional de Autopesquisologia (2013) e no Congresso Internacional de Tenepessologia (2014).
4. Intercâmbio: realização de intercâmbio entre as equipes de campo bioenergético do
curso Acoplamentarium e do curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2)
no período de 2012 a 2014.
5. Livros: publicação da reedição do Manual do Acoplamentarium e do livro Acoplamentarium Primeira Década.
6. Parcerias: realização de atividades em parceria com a Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE) e Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
7. Planilhas: elaboração de 5 planilhas para a autopesquisa parafenomenológica disponíveis no site da ICGE.
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8. Verbetes: publicação de 15 verbetes sobre Parapercepciologia na Enciclopédia da
Conscienciologia, por 3 participantes do Colégio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Parapercepciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
05. Conscin clariaudiente: Perfilologia; Neutro.
06. Conscin clarividente: Perfilologia; Neutro.
07. Conscin psicofônica: Perfilologia; Neutro.
08. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
10. Espectrofobia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
12. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
13. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
14. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
15. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.

O COLÉGIO INVISÍVEL DA PARAPERCEPCIOLOGIA FOMENTA A PESQUISA E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS
PARAPSÍQUICAS ENTRE OS PESQUISADORES PROPICIANDO O DESCORTÍNIO DA MULTIDIMENSIONALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum Colégio Invisível da Conscienciologia? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a pesquisa em grupo das parapercepções pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Musskopf, Tony; et al.; O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: Um Estudo de
Campo; Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu; PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 5 gráfs.; 1 tab.; 7 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro,
2009; páginas 320 a 338.
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
52 a 71.
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 219 a 226.
4. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas; para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28
x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 128 e 129.

L. Z.
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INVISÍVEL DA PARARREURBANOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Pararreurbanologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através de vínculo consciencial,
para fomentar o aprofundamento das investigações, produções, publicações e intercâmbios científicos, promovendo a tares e contribuindo para o desenvolvimento de neoideias em torno da reurbanização intra e extrafísica, reurbin e reurbex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, e este de videre, “conhecer ou perceber pela visão”. Apareceu no Século XV. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.
O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, iteração; reforço,
intensificação; oposição, rejeição”. A palavra urbano vem do mesmo idioma Latim, urbanus, “da
cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Surgiu no Século
XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Colégio virtual de pesquisa da Pararreurbanologia. 2. Rede virtual
de estudos da Reurbexologia. 3. Teia informal de pesquisa da Reurbexologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Pararreurbanologia, Colégio
Invisível da Pararreurbanologia preparatório e Colégio Invisível da Pararreurbanologia executivo são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Colégio Invisível da Ciência Convencional. 2. Associação formal
de pesquisadores da Reurbanologia. 3. Sociedade de pesquisa da Urbanologia. 4. Sociedade Secreta da Reurbexologia.
Estrangeirismologia: o networking pesquisístico da reurbex; o brainstorming virtual
quinzenal do Colégio Invisível da Pararreurbanologia facultando neoideias tarísticas; as gescons
funcionando ao modo de showroom das verdades relativas de ponta da Reurbexologia; a task force aplicada à escrita.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da lucidez
quanto ao mecanismo interassistencial da Pararreurbanologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Reurbex:
reeducação planetária. Reurbex: tsunami renovador.
Citaciologia: – Um debate é uma troca de conhecimento, uma discussão é uma troca de
ignorâncias (Robert Quillen, 1887–1948). El debate permanente es el único antídoto contra la
manipulación de la opinión (Albert Jacquard, 1925–2013).
Proverbiologia. Eis provérbio filosófico embasando o princípio da descrença (PD) e as
pesquisas científicas: – Dubium sapientiae initium (A dúvida é o início do conhecimento).
Filosofia. O pilar holofilosófico da Conscienciologia: a Cosmoética; o Universalismo;
o Megafraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pesquisístico; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; o holopensene pessoal da Reurbexologia; o holopensene grupal da Reurbexologia; o holopensene reurbanizador; o holopensene reurbanizado; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene científico; o holopensene mentalsomático; o holopensene tarístico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da interassis-
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tencialidade; o holopensene da paz; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene da
megafraternidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a renovação dos holopensenes intra e extrafísicos favorecendo as reciclagens pessoais
e grupais; a logomarca reforçando o holopensene do Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Fatologia: a incubadora não institucional de neoideias da Pararreurbanologia; o Círculo
Mentalsomático do CEAEC fomentando a cultura do debate e a autexposição; o círculo de amizades produtivas; a Metodologia Científica; a independência pesquisística; os fatos intrafísicos
orientando as pesquisas multidimensionais; as reuniões virtuais quinzenais; as apresentações de
pesquisa e debates online; os insights durante os debates; a Tecnologia a favor da pesquisa e gescons grupais; a publicação de artigos individuais e grupais; as apresentações em Fóruns e Congressos; a grupalidade avançada; a interaprendizagem; o infográfico da Pararreurbanologia; o site
da Pararreurbanologia; os verbetes temáticos apresentando as diversas variáveis e especialidades
da Pararreurbanologia; as pesquisas individuais definindo as especialidades dos participantes do
Colégio; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as parcerias com
Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o poliglotismo; a polimatia; a vocação internacional dos
reurbanólogos; a reurbin promovendo a melhoria dos ambientes e holopensenes intra e extrafísicos; a arquitetura reparadora recuperando ambientes e edifícios degradados; a arquitetura e o desenvolvimento sustentável; as edificações conscienciocêntricas; o empreendedorismo reurbanizador transformando qualitativamente situações, ambientes, cenários e contextos; o paraclima organizacional identificado, auxiliando no processo da reurbanização; os fluxos migratórios decorrentes das reurbanizações; os fluxos migratórios patrocinando reciclagens intraconscienciais e renovações grupais; o aumento da população terrestre e da violência intrafísica derivado da reurbex;
os indicadores intrafísicos da reurbex; os reflexos da reurbex na dimensão intrafísica permitindo
levantar hipóteses sobre as reurbanizações multidimensionais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ambientex; a Baratrosfera; a alteração da Geografia e Parageografia devido aos holopensenes patológicos; a reurbex; os resgates extrafísicos; o paradigma consciencial; o maximecanismo interassistencial; a teia
interassistencial multidimensional da Reurbexologia; os Serenões e evoluciólogos à frente dos
trabalhos da reurbex; o amparo de função na escrita; os Cursos Intermissivos (CI) convocando as
consciexes lúcidas à renovação pensênica; a revolução consciencial promovida pelas neoideias da
Conscienciologia; a projeção consciente permitindo a pesquisa in loco da reurbex; as reurbanizações extrafísicas promovendo a melhoria dos ambientes e holopensenes intra e extrafísicos;
o campo bioenergético consciencioterapêutico dos cursos de Extensão em Conscienciologia
e Projeciologia 2 (ECP2); o campo bioenergético consciencioterapêutico dos cursos de Extensão
em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3); a Cognópolis sendo agente facilitador da reurbex;
os locais de sustentação energética e interassistencialidade contínua ao modo dos campi da Conscienciologia; o efeito reurbanizador dos campi da Conscienciologia; o parafluxo migratório e as
transmigrações planetárias; a ressoma de consciexes baratrosféricas; o terceiro tempo interassistencial; a qualificação do intermissivista durante a Pré-Intermissiologia facultando a liderança interassistencial; as dinâmicas parapsíquicas interassistenciais; a ofiex ao modo de pronto-socorro
multidimensional; a tenepes na condição de coadjuvante das reurbanizações; a comunex temporária Pandeiro; o Tertuliarium; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa-debate-artigo-verbete; o sinergismo reurbin-reurbex; o sinergismo grupal; o sinergismo da associação de ideias; o sinergismo tares-gescon;
o sinergismo amizades evolutivas–manutenção do foco proexológico.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio de o menos
doente assistir ao mais doente consciencialmente; o princípio da seriexialidade evolutiva; o prin-
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cípio da autorreeducação holossomática; o princípio da consensualidade na pesquisa; o princípio da verdade relativa de ponta (verpon); o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências.
Tecnologia: a técnica do cosmograma permitindo a identificação de indicadores intrafísicos da reurbex; a técnica do detalhismo aplicado à pesquisa; a técnica da circularidade; as técnicas interassistenciais; a técnica da desassim; a técnica do EV; a técnica da Impactoterapia
Cosmoética.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da Colegiologia; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista; o voluntariado conscienciológico enquanto extensão
intrafísica da reurbex; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da projeção lúcida (Projetarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da reurbex na melhoria do holopensene terrestre; o efeito consciencioterapêutico da pesquisa mentalsomática; o efeito da recin no holopensene pessoal; o efeito da
mudança do holopensene pessoal no holopensene grupal; o efeito da recin na sustentabilidade da
tarefa do esclarecimento (tares); o efeito esclarecedor dos debates cosmoéticos.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes dos Cursos Intermissivos; as neossinapses recicladoras das reurbanizações; as neossinapses advindas das recins e recexes.
Ciclologia: o ciclo urbanização-degradação-reurbanização; o ciclo terapêutico ressoma-dessoma fomentando a reeducação consciencial; o ciclo participação-debate-consenso; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação promovendo
recins e recexes; o ciclo recin–diminuição de conflitos; o ciclo assistido-assistente.
Binomiologia: o binômio mega-hospital–megaescola terrestres; o binômio fôrma holopensênica–automimeses dispensáveis; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio
pesquisa-especialidade; o binômio especialismo-generalismo.
Interaciologia: a interação pacifismo-reurbanização; a interação convivência-comunicação-interassistência; a interação tenepessista–amparador extrafísico em prol da pesquisa sobre
a reurbex; a interação equipin-equipex; a interação fatuística-parafatuística.
Crescendologia: o crescendo reurbanológico Cognópolis–rede intercontinental interassistencial–Estado Mundial.
Trinomiologia: o trinômio reurbin–reurbex–Arquitetura Reparadora; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio mudança-transformação-reurbanização; o trinômio tenepes-ECP2-reurbex; o trinômio conscienciológico reciclagem intraconsciencial–reurbanização intrafísica–reurbanização extrafísica; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa–pesquisa grupal–debate–neoideias–verpon–
–gescon; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio
pensenização-leitura-anotação-debate; o polinômio reciclagem intraconsciencial–reciclagem holopensênica–autoconscientização multidimensional (AM)–reurbanização planetária.
Antagonismologia: o antagonismo multidimensionalidade / intrafisicalidade; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo amizades ociosas / amizades evolutivas; o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo debate cosmoético / discussão improdutiva; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida.
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Paradoxologia: o paradoxo da destruição construtiva; o paradoxo da desarrumação arrumadora; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva.
Politicologia: a conscienciocracia; a recinocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo; a lei do maior esforço pesquisístico; a lei da interassistencialidade da proéxis; a lei da inseparabilidade grupocármica; as
leis da Cosmoética; a lei da Paradireitologia.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a cognofilia; a debatofilia; a recexofilia; a recinofilia; a reurbanofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: as reurbanizações multidimensionais facultando a remissão da síndrome
da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Holotecologia: a reurbanoteca; a pesquisoteca; a assistencioteca; a projecioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a proexoteca; a recexoteca; a grupocarmoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Sociexologia; a Extrafisicologia; a Cognopoliogia; a Comunicologia; a Cosmovisiologia; a Pacifismologia; a Paraconviviologia; a Parantropologia; a Paraecologia; a Parageografia; a Para-Historiologia; a Parassociologia; a Paraprofilaxiologia; a Recexologia; a Holopensenologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a consréu ressomada; a conscin robotizada; a conscin lúcida;
a conscin mentalsomática; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
o ser desperto; a conscin líder interassistencial.
Masculinologia: o paracomatoso existencial; o robô existencial; o intermissivista lúcido;
o projetor lúcido; o tenepessista; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista; o verbetógrafo;
o escritor; o pesquisador; o amparador; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a paracomatosa existencial; a robô existencial; a intermissivista lúcida;
a projetora lúcida; a tenepessista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a verbetógrafa;
a escritora; a pesquisadora; a amparadora; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo
sapiens consreu; o Homo sapiens recyclicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens collegiatus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens peritus; o Homo sapiens cosmoethicus; Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Colégio Invisível da Pararreurbanologia preparatório = o representado
pelas atividades ainda esboçantes das diretrizes de trabalho e pesquisa grupal nos primeiros anos
de atuação; Colégio Invisível da Pararreurbanologia executivo = o representado pelas atividades
na fase de realização avançada com a consolidação e ampliação das atividades tarísticas e reurbanizadoras.
Culturologia: a cultura da pesquisa conscienciológica; a cultura do cientificismo;
o multiculturalismo; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da autorreeducação consciencial; a cultura da recin; a cultura da interassistencialidade; a cultura da pacificação interconsciencial; a cultura do Universalismo.
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Proexologia. Os Colégios Invisíveis da Conscienciologia contribuem teaticamente para
o desenvolvimento, fundamentação e fortalecimento das diversas especialidades da Conscienciologia neste Planeta, sendo cláusula proexológica dos pesquisadores ativos.
Megafoco. Os pesquisadores do Colégio Invisível da Pararreurbanologia visam contribuir para o estudo teático dos trabalhos interassistenciais da Pararreurbanologia, promovendo
a autoconscientização multidimensional e o fortalecimento do holopensene da Autorreeducaciologia neste Planeta.
Tenepessologia. Objetivando a expansão da reurbex no Planeta, durante o IX Fórum da
Tenepes realizado em dezembro de 2013, no CEAEC, Foz do Iguaçu, o Colégio Invisível da Pararreurbanologia lançou a Dinâmica Grupal de Tenepes, na qual os participantes escolheram
1 país para se dedicar durante 1 ano, sendo adotada por 71 tenepessistas, em 42 países e 4 continentes (Ano-base: 2014).
Teática. Visando a expansão das atividades tarísticas e de empreendimentos reurbanizadores avançados, o Colégio, entendido na condição de Central Intrafísica da Reurbex, realiza
consultorias técnicas para construção de campus conscienciológico.
Especificidade. Consoante a especialidade grupal e a singularidade proexólogica dos
pesquisadores do Colégio Invisível da Pararreurbanologia, eis, em ordem alfabética, 10 temas
atuais de pesquisa (Ano-base: 2014):
01. Desenvolvimento sustentável e reurbex.
02. Instalação de campi conscienciocêntricos.
03. Itinerância internacional e reurbex.
04. Parantropologia e os aborígenes.
05. Pré-humanos e reurbanizações.
06. Reurbanização na África.
07. Reurbanização e reeducação consciencial.
08. Reurbex e Pacifismologia.
09. Sinergismo reurbin–reurbex–Arquitetura Reparadora.
10. Tenepes e reurbex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Pararreurbanologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
03. Ágora Cognopolita: Parapoliticologia; Homeostático.
04. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
05. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
07. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Debate: Debatologia; Neutro.
09. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Empreendedorismo Reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
11. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
12. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Princípio da verpon: Principiologia; Homeostático.
14. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
15. Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.
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O COLÉGIO INVISÍVEL DA PARARREURBANOLOGIA É ORGANIZAÇÃO AVANÇADA DE PESQUISA E ENGRENAGEM
MULTIDIMENSIONAL, ATUANDO DENTRO DA MAXIPROÉXIS
GRUPAL EM PROL DA REURBANIZAÇÃO PLANETÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) sobre a responsabilidade pessoal
na melhoria do holopensene planetário? Os autopensenes e manifestações pessoais têm contribuído com os trabalhos da reurbex?
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; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 16; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 26 enus. 7 refs.; 17 webgrafias; Associação 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 Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.262 a 1.264 e 1.313
a 1.324.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 103 a 110,
135, 168 a 177, 242 a 248, 657, 1.118 e 1.119.
Webgrafia Específica:
1. Almeida, Roberto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Artigo; 2 enus.; 5 refs.; disponível em: <http://
www.colegios-invisiveis-da-conscienciologia.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2>; acesso em: 03.04.14.
2. Colégio Invisível da Pararreurbanologia; disponível em: <http://www.reurbex.org>; acesso em: 10.06.14.

A. B.
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INVISÍVEL DA PARATECNOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Paratecnologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre pesquisadores, através do vínculo consciencial, para fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em torno da teaticidade paratecnológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, e este de videre, “conhecer ou perceber pela visão”. Apareceu no Século XV.
O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além
de”. A palavra tecnologia procede do mesmo idioma Grego, tekhnología, “tratado ou dissertação
sobre alguma Arte; exposição das regras de determinada Arte”, constituída pelo radical tekhne,
“Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Grêmio invisível da Paratecnologia. 2. Associação invisível da Paratecnologia. 3. Rede informal de pesquisadores da Paratecnologia. 4. Rede social de pesquisadores da Paratecnologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Paratecnologia, minigescon
do Colégio Invisível da Paratecnologia e megagescon do Colégio Invisível de Paratecnologia são
neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Colégio Invisível da Eletronótica. 2. Colégio Invisível da Tecnologia.
Estrangeirismologia: o Invisible College; a deep research; a parascientific research.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Paratecnologia.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paratecnologia: alavanca evolutiva. Paratecnicidade reduz emocionalismos. Amparadores são paratécnicos. Ortopensenidade exige paratecnicidade. Paratecnicidade evita desperdícios. Paratécnicas
facilitam compléxis.
Citaciologia: – Ninguém pode prever os efeitos de uma conquista técnica da humanidade (Oswald Spengler, 1880–1936). A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã (Edward Teller,
1908–2003). Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos (Albert
Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; o holopensene grupal da interassistência; o holopensene das gescons; o holopensene da pesquisa conscienciológica; o holopensene da tares; o holopensene da tecnofilia; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene da otimização.
Fatologia: a comunidade científica informal; o vínculo consciencial estabelecido por
meio da ideia a ser pesquisada e implementada; o fortalecimento do vínculo consciencial pelos
encontros assíduos entre os membros; a proposição e organização de técnicas; a orientação e o fomento da criação de técnicas conscienciológicas a partir da autopesquisa; a fundamentação e divulgação da tecnicidade conscienciológica; a facilitação da recuperação de cons; o reconhecimento das identidades interassistenciais paratecnológicas; o ato de amarrar as pontas das verdades re-
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lativas de ponta; o desenvolvimento do Tratado de Paratecnologia; os manuais de técnicas conscienciológicas; a Taxologia Paratecnológica; a aparente facilidade das gescons conjuntas; o aparente atraso evolutivo das gescons em grupo; as reuniões virtuais; as gestações conscienciais sobre a especialidade, em grupo; a construção do conhecimento para a fundamentação da Paratecnologia; a expansão do conhecimento da Paratecnologia; a especialização da informação; a inexistência da Conscienciologia sem paratécnica; a oportunidade para feedbacks e ideias em desenvolvimento; a possível transmissão interdisciplinar de ideias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
de metodologias de pesquisa parapsíquica interassistencial; o intercâmbio multidimensional das
paratécnicas evolutivas; as reuniões extrafísicas; o desassédio temático; o amparo extrafísico
especialista; os parequipamentos identificados nas projeções lúcidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo grupal nas gescons conjuntas; o sinergismo do trabalho
na Socin com as pesquisas do Colégio Invisível da Paratecnologia; o sinergismo racionalidade
científica–racionalidade paracientífica; o sinergismo Paratecnologia Intermissiva–Tecnologia
Intrafísica.
Principiologia: a necessidade da teática do princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do megafoco mentalsomático aplicado à especialidade Paratecnologia; a teática do
princípio da descrença (PD); os princípios cosmoéticos norteadores da convivialidade em grupo;
o princípio de haver técnica para tudo; o princípio organizador dos saberes aplicado
à Paratecnologia; o princípio da otimização do tempo intrafísico; o princípio dos fatos e parafatos orientarem a pesquisa; o princípio do vínculo evolutivo proexológico; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da
vida intrafísica; o princípio do ―aprender fazendo‖; o princípio do acesso universal e irrestrito
à otimização evolutiva; o princípio do ―ninguém evolui sozinho‖; o princípio do ―devagar
e sempre‖; o princípio de viver evolutivamente; o princípio da verpon; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da interdependência consciencial; o princípio da responsabilidade interconsciencial.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; as paratécnicas interassistenciais; as paratécnicas
didáticas da parapsicoteca; as paratécnicas de comunicabilidade interdimensional; as paratécnicas ectoplásmicas e interdimensionais; as paratécnicas da Parabiônica; a Paratecnologia das
reurbanizações extrafísicas; as paratécnicas autopesquisísticas; as técnicas para criar técnicas;
as técnicas e paratécnicas de trabalho virtual.
Voluntariologia: o voluntariado virtual; a atividade dos voluntários do Colégio Invisível do Voluntariado, não tão invisível; a especialidade agrupando os voluntários e pesquisadores;
o Skype promovendo a participação e a presença virtual do voluntariado a distância.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos otimizadores das paratécnicas; os efeitos aceleradores evolutivos
das paratécnicas; os efeitos evolutivos da aplicação correta e contínua das paratecnologias
conscienciais; os efeitos dos estudos técnicos em grupo; os efeitos da interassistência grupal otimizando a assistência aos grupos extrafísicos.
Neossinapsologia: as paratécnicas propiciando a formação de neossinapses; as neossinapses paratecnológicas; as neossinapses otimizadas pelo Colégio Invisível da Paratecnologia.
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Ciclologia: o ciclo da produtividade máxima; o ciclo da recomposição grupocármica;
o ciclo intermissão-intrafisicalidade; a paratecnologia otimizando os cinco ciclos (Curso Intermissivo, tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e compléxis).
Enumerologia: a Paratecnologia aplicada à autopesquisa; a Paratecnologia aplicada
à Conscienciometria; a Paratecnologia aplicada à Consciencioterapia; a Paratecnologia aplicada
à consecução da proéxis; a Paratecnologia aplicada às recins; a Paratecnologia aplicada nos cursos de campo; a Paratecnologia aplicada na interassistência.
Binomiologia: o binômio Paratecnologia-Eletronótica; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio Paratecnologia Verponológica–Interassistenciologia Omnidimensional; o binômio neoverpons-paraverpons; o binômio Paratecnologia sadia–reurbanização extrafísica; o binômio voluntário-pesquisador.
Interaciologia: a interação dos pesquisadores dos Colégios Invisíveis; a interação virtual-consciencial; a interação voluntariado-pesquisa.
Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio Colégio Invisível–Instituição Conscienciocêntrica–Empresa Conscienciológica.
Antagonismologia: o antagonismo sozinho se vai mais rápido / em grupo se vai mais
longe; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo ideal / real.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência mais evoluída dominar a Paratecnologia
mas depender menos da mesma; o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo.
Politicologia: a cientificocracia; a interassistenciocracia; a paratecnocracia.
Legislogia: a lei cosmoética da distribuição dos recebimentos ou aportes evolutivos;
a lei da afinidade interconsciencial; a lei da Grupocarmologia; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a neofilia; a computaciofilia; a ciberneticofilia; a cienciofilia; a tecnofilia;
a paratecnofilia; a pesquisofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a neofobia; a tecnofobia; a logizomecanofobia; a comunicofobia; a sociofobia; a fronemofobia; a leiturofobia; a logofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome da conscin eletronótica; a eliminação da síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo
(TOC).
Maniologia: a tecnomania.
Mitologia: o mito de o técnico ser eletronótico; o mito do voluntariado virtual não ser
produtivo.
Holotecologia: a infoteca; a tecnoteca; a pesquisoteca; a parapesquisoteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Paratecnologia; a Pesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Conviviologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia;
a Experimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paratecnólogo; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o autor de obra conscienciológica; o voluntário virtual; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paratecnóloga; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a autora de obra conscienciológica; a voluntária virtual; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens systemata; o Homo
sapiens technologus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens analyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Paratecnologia = os artigos sobre
subespecialidades paratecnológicas produzidos pelos pesquisadores; megagescon do Colégio Invisível de Paratecnologia = o tratado especializado no campo paratecnológico produzido pelos
pesquisadores.
Culturologia: a cultura da Tecnologia e da Paratecnologia; a cultura da otimização
evolutiva; a cultura da pesquisa; a cultura da publicação conscienciológica; a cultura da pesquisa parapsíquica; a cultura da multidimensionalidade.
Objetivos. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, na ordem funcional, 3 objetivos gerais do
Colégio Invisível da Paratecnologia:
1. Fundamentação. Pesquisar os fundamentos da Paratecnologia.
2. Autopesquisologia. Orientar e fomentar a criação de técnicas conscienciológicas
multidimensionais a partir da autopesquisa.
3. Cons. Propiciar a recuperação de cons e o reconhecimento das identidades interassistenciais paratecnológicas.
Temas. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 7 principais temas de
pesquisa do Colégio Invisível da Paratecnologia:
1. Fundamentos da Paratecnologia.
2. Paratécnicas autoconsciencioterápicas.
3. Paratécnicas autopesquisísticas.
4. Paratécnicas conscienciométricas.
5. Paratécnicas projetivas.
6. Paratecnofilia.
7. Paratecnogenia.
Materpensene. Consoante a Pensenologia, o materpensene característico do Colégio Invisível da Paratecnologia é expresso pelo megapensene trivocabular: – Evolução com técnica.
Slogan. Com objetivo de atrair novos pesquisadores o slogan do Colégio Invisível da
Paratecnologia foi criado com base no mais estimulante para os paratecnólogos, a prática da Ciência: – Transformando teoria em prática.
Início. O Colégio Invisível da Paratecnologia reune-se semanalmente online (Ano-base:
2014), tendo sido o primeiro encontro no dia 14 de julho de 2012, com a presença virtual de
5 pesquisadores, residentes em 4 diferentes Estados do Brasil e 1 residente na Inglaterra.
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Produtividade. Sob a ótica da Gesconologia, após 24 meses da primeira reunião, os pesquisadores produziram os 2 itens, expostos em ordem cronológica:
1. Paratecnogenia aplicada à autopesquisa. Artigo apresentado no II Congresso Internacional de Autopesquisologia (2013).
2. Paratecnicidade pré-intermissiva. Artigo apresentado na I Semana Paracientífica
da Conscienciologia (2014).
Projeto. Atualmente, encontra-se em fase de escrita o Manual de Desenvolvimento Paratecnológico, cujo objetivo principal é esclarecer sobre os fundamentos da Paratecnologia e métodos para criar novas paratécnicas (Ano-base: 2014).
Taxologia. Sob a abordagem da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 subespecialidades a serem estudadas pelo Colégio Invisível da Paratecnologia ou grupos
afins:
01. Tecnologia Comunicacional.
02. Tecnologia Conscienciométrica.
03. Tecnologia Consciencioterápica.
04. Tecnologia Energossomática.
05. Tecnologia Evoluciológica.
06. Tecnologia Mnemossomática.
07. Tecnologia Parapedagógica.
08. Tecnologia Parapercepciológica.
09. Tecnologia Paraprofilática.
10. Tecnologia Parapsíquica.
11. Tecnologia Paraterapêutica.
12. Tecnologia Proexológica.
13. Tecnologia Projeciológica.
14. Tecnologia Seriexológica.
15. Tecnologia Tenepessista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Colégio Invisível da Paratecnologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Desassombro paratecnológico: Paratecnologia; Homeostático.
03. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
04. Exigência paratécnica: Paratecnologia; Neutro.
05. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
06. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
07. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
08. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
09. Paratécnica: Extrafisicologia; Neutro.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
13. Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.
14. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
15. Voluntariado virtual conscienciocêntrico: Policarmologia; Neutro.
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A INTERASSISTÊNCIA TARÍSTICA PROMOVIDA PELO
COLÉGIO INVISÍVEL DA PARATECNOLOGIA PROPORCIONA
FERRAMENTAS OTIMIZADORAS DA EVOLUÇÃO TÉCNICA
ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DA TEORIA EM PRÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem afinidade com a especialidade Paratecnologia? Compreende a seriedade e a importância assistencial das paratécnicas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacinal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 119.

A. K.
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INVISÍVEL DA RECEXOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Recexologia é a organização não institucionalizada
formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através de vínculo consciencial, para fomentar o aprofundamento das investigações, produções e intercâmbios científicos em torno da filosofia, técnica e experimentos das recéxis e recins.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, e este de videre, “conhecer ou perceber pela visão”. Apareceu no Século XV. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e esta do
idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O termo existencial deriva
do mesmo idioma Latim, existentialis, de existere, “ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Colégio Invisível da Ciência da Reciclagem Existencial. 2. Colégio
Invisível da Reciclologia Existencial.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Recexologia; minigescon do
Colégio Invisível da Recexologia e megagescon do Colégio Invisível da Recexologia são neologismos técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Grupo familiar. 2. Associação de amigos. 3. Agrupamento trafarista.
Estrangeirismologia: a network interassistencial; o agrupamento dos reciclantes existenciais strong profile; o modus vivendi recexológico; o breakthrough mentalsomático; o Verponarium recexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização das pesquisas e da produtividade gesconológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a aglutinação ou agrupamento das consciências a partir de holopensenes afins; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os proexopensenes; a proexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; as expansões pensênicas; o holopensene da Cosmoética Destrutiva; a Grafopensenologia Recexológica.
Fatologia: a aglutinação interconsciencial em prol da Recexologia; a participação parcial
do candidato à recéxis; a diversidade das experiências na vida atual, enriquecendo a pesquisa grupal; o somatório das fichas evolutivas milenares dos integrantes do Colégio; a heterogeneidade interconsciencial; a convergência entre as prioridades pessoais e grupais; a interconexão das cobaias humanas; o anticomodismo do agrupamento consciencial; a cooperação interpares; o somatório
das inteligências evolutivas (IE); o abandono do marasmo grupal; a vivência da técnica da recéxis
entre os participantes; os subgrupos de afinidade com o estudo, pesquisa e vivência da técnica da
recéxis; a criação de frases sobre reciclagem a partir da leitura; a produção dos verbetes sobre
a Recexologia para a Enciclopédia da Conscienciologia; a elaboração de artigo em conjunto; os
artigos publicados no site da revista virtual Recéxis: Renovação Consciencial; os integrantes esforçados; o deslanche produtivo dos participantes dedicados; os temas prioritários para a pesqui-
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sa; os diferentes percentuais de interesse nas atividades propostas; a insegurança intelectiva inicial; os projetos individuais; os projetos grupais; o autoplanejamento evolutivo personalizado; o nivelamento grupal por meio do estudo teórico; o abandono da zona de conforto; as superações das
crises de crescimento; os novos hábitos mentais; as reciclagens sucessivas; o preenchimento das
lacunas do conhecimento; o autodidatismo evolutivo permanente dos integrantes; a rotina grupal
de estudos pessoais; a rotina pessoal de práticas energéticas; as verpons grupais; o desenvolvimento das autopesquisas na especialidade conscienciológica de maior afinidade, fazendo a interface com a técnica da recéxis; as prioridades gesconológicas em equipe; as gescons coletivas; os
experimentos conscienciais reverberando no grupo evolutivo; o exemplarismo intergrupal na finalização das tarefas; a liberdade para priorizar a realização das atividades indispensáveis; a concretização do compromisso interassistencial do grupo perante os amparadores; as lições de casa;
o ingresso de novos integrantes; a autexperimentação da técnica da recéxis; o estudo teórico embasador das futuras vivências; as planilhas da técnica da recéxis; as participações em eventos científicos, fundamentados pelo paradigma consciencial; a reciclagem mentalsomática; as metas
das futuras publicações sobre Recexologia.
Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático pelos integrantes do Colégio; as autopesquisas sobre o link com as comunidades baratrosféricas;
a evitação pessoal dos acidentes de percurso parapsíquicos; o ato de aprender a lidar com a pressão dos guias amauróticos e assediadores; a tenepes exitosa enquanto recurso catalisador contínuo
do acerto grupocármico; a busca racional da recuperação dos cons magnos pessoais; a união dos
amparadores extrafísicos; as parainspirações tarísticas; a aplicação da aprendizagem intermissiva
na dimensão humana; o recurso do autoparapsiquismo; a afinidade com os amparadores extrafísicos da especialidade; as inspirações ou achegas extrafísicas favorecendo as autopesquisas prioritárias; o atilamento parapsíquico para as sincronicidades orientadoras da autopesquisa grupal; as
paraverpons qualificando as gescons recexológicas dos pesquisadores.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos resultados; o sinergismo favorável promovido pelo
entrosamento dos compassageiros evolutivos; o sinergismo intragrupal; o sinergismo intergrupal; o sinergismo compassageiros evolutivos afinizados–amparadores de função atuantes; o sinergismo reeducabilidade pessoal–reeducabilidade grupal; o sinergismo aportes-retribuição.
Principiologia: o princípio da interdependência; o princípio do somatório de 2 intercooperadores resultar em mais de 2; o princípio da evolução consciencial; o princípio cosmoético
de objetivar e atuar pelo melhor para todas as consciências; o princípio do aproveitamento máximo das oportunidades autoinvestigativas durante a vida intrafísica; o princípio ―ninguém evolui sozinho‖; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a reciclagem dos retrocódigos grupais; o código evolutivo dos intermissivistas; o código pessoal de Cosmoética (CPC) evidente na gescon atratora; o código grupal de
Cosmoética (CGC) regendo a coautoria; o código grupal de Cosmoética qualificando a produtividade assistencial coletiva.
Teoriologia: a teoria da otimização do tempo; as neoteorias; a teoria do megafoco existencial; a teoria da evolutividade continuada; a teoria da reurbex; a teoria da Era da Aceleração
da História Pessoal; a teoria da Intermissiologia.
Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas da comunicação científica; a técnica da evitação da cultura inútil; as técnicas de
priorização da autocognição; a técnica da retribuição pessoal.
Voluntariologia: os voluntários dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico fortalecendo o holopensene da autocientificidade através da convivialidade dos autopesquisadores; a coexistência da divergência cultural no voluntariado; o voluntariado conscienciológico como propulsor das autossuperações evolutivas e parapsíquicas; o voluntariado dos pesquisadores conscienciológicos; o voluntariado conscienciológico fortalecendo
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o holopensene da autocientificidade através da convivialidade dos autopesquisadores; o esforço
coletivo do voluntariado conscienciológico para o desenvolvimento das especialidades da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Despertologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos interdimensionais da grupalidade evolutiva; os efeitos do somatório das ideias sobre Recexologia; o efeito halo das pesquisas conjuntas; o efeito halo das gescons
grupais; o efeito halo da interassistencialidade; o efeito homeostático coletivo desencadeado
a partir da predominância do pen no somatório das autopensenidades; a reverberação do efeito
da grafopensenidade na qualificação da proéxis da equipe.
Neossinapsologia: as neossinapses anticonflitivas nascidas da integração interconsciencial; as neossinapses geradas pelo convívio com diferentes culturas; as neossinapses desenvolvidas pelo convívio com diferentes formas de pensenizar; as neossinapses criadas pela teática grupal; as neossinapses próprias do continuísmo do trabalho mentalsomático em equipe; as neossinapses altruístas surgidas pela revisão de textos dos colegas; as neossinapses coletivas na condição de instrumentos de renovação dos holopensenes miméticos.
Ciclologia: o ciclo agrupamento-diáspora; o ciclo dos debates cosmoéticos; os ciclos
recinológicos; o ciclo aportes-aplicação-neoaportes; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio;
o ciclo neofatos-neoponderações-neoconclusões; o ciclo aquisição-elaboração-distribuição-expansão.
Binomiologia: o binômio didático autexperiências-heterexperiências; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio fatos-parafatos; o binômio cronograma-fluxograma; o binômio teoria-prática; o binômio recexometria-recexograma.
Interaciologia: as interações interdisciplinares; a interação vários ângulos–nova perspectiva; a interação parte-todo; a interação funcional projeto-consecução-conclusão; a interação
microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação tarefa psicomotora–tarefa mentalsomática; a interação cientista-paracientista.
Crescendologia: o crescendo autexperimentação-autoconhecimento; o crescendo colheita de expressões–colheita de conceitos; a ampliação da amparabilidade a partir do crescendo
tacon-tares; o crescendo evolutivo da compreensão do fluxo cósmico; o crescendo superação intraconsciencial–capacitação interassistencial; o crescendo autoconsciencialidade-interconsciencialidade-cosmoconsciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio definição-distribuição-alternação das tarefas; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio introspecção-reflexão-escrita; o trinômio leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica; o embasamento decisório no polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística; o polinômio
neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio constatação do fato–investigação do parafato–hipótese interpretativa–atestação elucidativa; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; a auteficácia pesquisística oriunda do polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
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Antagonismologia: o antagonismo verpon / apriorismose; o antagonismo verpons / tradicionalismos; o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / achismo; o antagonismo verpon / monoideísmo; o antagonismo verpons / Socin patológica; o antagonismo verpons / retroideias.
Paradoxologia: o paradoxo da divergência sem desunião; o paradoxo de a maior concretude existencial ser extrafísica; o paradoxo de o minicontrafluxo poder evitar o maxicontrafluxo; o paradoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal; o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo de a verpon mais de ponta problemática ser capaz de
produzir o estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a debatocracia; a argumentocracia; a parapsicocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do retorno dos investimentos evolutivos; a lei da reeducação evolutiva
obrigatória; as leis dos direitos multidimensionais; as leis formadoras do paradigma consciencial; a lei da meritocracia evolutiva; as leis alavancadoras do paraconhecimento; a lei do maior
esforço pesquisístico aplicada na omniabordagem da Recexologia.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a experimentofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a teaticofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a transdisciplinofobia; a neofobia; a bibliofobia; a proexofobia; a pesquisofobia; a conscienciofobia; a gesconofobia.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da reunionite; a correção da síndrome
da robotização existencial; a inexistência da síndrome da mesmice; a profilaxia da síndrome do
ignorantismo evolutivo; o combate à síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da despriorização evolutiva; a erradicação da síndrome da perfeição.
Holotecologia: a gregarioteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a comunicoteca;
a heuristicoteca; a discernimentoteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Conscienciocentrologia; a Recexologia; a Recinologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia;
a Autorganizaciologia; a Megafocologia; a Intencionologia; a Administraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consbel; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; as companhias intermissivas.
Masculinologia: o autodecisor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 teleterluliano; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Recexologia = o artigo científico publicado pelos integrantes da rede recexológica; megagescon do Colégio Invisível da Recexologia
= o tratado científico a ser publicado pelos integrantes da rede recexológica.
Culturologia: a superação da cultura dos ganhos fáceis; o não acumpliciamento à cultura de crenças, dogmas, sacralizações e santificações; a cultura dos intercâmbios para estudos
contribuindo no desenvolvimento da cosmovisão; a cultura da holomaturidade; a cultura da Reeducaciologia; a cultura do autodidatismo evolutivo além da escolaridade convencional na condição de semperaprendente; a cultura da Ortografopensenologia Grupal; a cultura megagesconológica evolutiva enquanto regra tarística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Recexologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceitação cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Amostragem conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
03. Autodeterminação recexológica: Autossuperaciologia; Homeostático.
04. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
05. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
06. Grafocomunicação científica: Comunicologia; Neutro.
07. Grecex: Recexologia; Neutro.
08. Grupo de estudos conscienciológicos: Parapedagogiologia; Neutro.
09. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
11. Recexologia Conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
12. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
13. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
14. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Técnica da recéxis: Recexologia; Neutro.

O COLÉGIO INVISÍVEL DA RECEXOLOGIA AGLUTINA
PESQUISADORES, ESTUDIOSOS E PRATICANTES DA TÉCNICA DA RECÉXIS, VISANDO A EVOLUÇÃO GRUPAL,
ALÉM DA PRODUTIVIDADE GESCONOLÓGICA TARÍSTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a importância do Colégio Invisível da Recexologia? Quais benefícios já auferiu dos estudos e reflexões sobre as recéxis e as
recins?
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INVISÍVEL DA SERENOLOGIA
(COLEGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Colégio Invisível da Serenologia é a organização não institucionalizada,
composta por grupo de consciências pesquisadoras interconectadas pelo vínculo consciencial,
a fim de exercer interassistência verponológica sobre o serenismo, em prol da ampliação do autodiscernimento de todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colégio deriva do idioma Latim, collegium, “ação de ser colega;
colégio; confraria; associação; corporação”, e este de collega, “companheiro do mesmo ofício;
colega”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo invisível vem do mesmo idioma Latim, invisibilis,
“invisível”, e este de videre, “conhecer ou perceber pela visão”. Apareceu no Século XV. O vocábulo sereno procede igualmente do idioma Latim, serenus, “sereno; puro de nuvens; calmo; sossegado; tranquilo; quieto”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Colégio Invisível dos Pesquisadores da Serenologia. 2. Colégio Invisível dos Estudiosos da Serenologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Colégio Invisível da Serenologia, minigescon do
Colégio Invisível da Serenologia e megagescon do Colégio Invisível Serenologia são neologismos
técnicos da Colegiologia.
Antonimologia: 1. Colégio Invisível da Ciência Convencional. 2. Colégio Invisível dos
Serenões.
Estrangeirismologia: a ricerca dell’uomo sereno; o anonimato do Homo sapiens serenissimus; as investigaciones científicas de los Colegios Invisibles de la Conscienciología.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto a holomaturidade pesquisística serenológica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares atinentes ao contexto: – Pesquisas derrubam mitos. Serenões: realidades penetráveis. Serenologia é Magnanimologia. Vivenciemos o autodiscernimento.
Citaciologia. Eis citação referente ao assunto: – Aequam memento rebus in arduis servare mentem (Em momentos difíceis, lembra-te de conservar o espírito sereno; Horácio 65 a.e.c.–
–8 a.e.c.).
Unidade. A unidade de medida da Serenologia é o serenismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; os pesquisopensenes; a pesquisopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os serenopensenes; a serenopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a fonte de pesquisa otimizando o holopensene pessoal; o holopensene provedor de crises de crescimento sadias; o materpensene da pesquisa sendo catalisador do êxito proexológico grupal.
Fatologia: a rede de interação de ideias sobre o serenismo; os temas de pesquisa da Serenologia; a livre circulação de experiência técnica, não institucionalizada e sem instalações físicas; o intercâmbio científico virtual; as reuniões online na plataforma moodle; as reuniões via
Skype; o grupo de pesquisa do serenismo; o encontro presencial dos pesquisadores; a troca de informações sobre os achados científicos; a serenometria; a pacificação íntima; o quadro sinóptico
da pesquisa; os 12 conceitos do Memorando Conscienciológico; a Escala Evolutiva das Consciências; as parcerias interinstitucionais; as publicações científicas; as pontoações periódicas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a meta de encontros extrafísicos dos pesquisadores todas as segundas-feiras, às 3 horas da madrugada, no Tertuliarium; os alvos mentais das projeções conscienciais lúcidas para a identificação de Serenões;
o banho energético confirmador da vivência extrafísica; o objetivo da entrevista extrafísica preliminar com Serenão ou Serenona; a possível ativação do frontochacra promovida pelo Serenão no
contato com a conscin parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual grupal; o sinergismo dos debates online.
Principiologia: o princípio ―os fatos orientam a pesquisa‖; o princípio ―quem pesquisa
acha‖; o princípio exaustivo ―levar até as últimas consequências pesquisísticas‖; o princípio da
cognição de não sermos donos da verdade nem detentores do monopólio da sabedoria; o princípio ―somos mercadores da pr pria ignorância alfabetizada‖; o princípio investigat rio ―questione tudo, pergunte a todos‖; o princípio da descrença prevenindo a gurulatria; o princípio da
empatia evolutiva; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio da inexistência de cultura ampla sem pesquisa permanente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) dos pesquisadores da Serenologia.
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus ou Teoria dos Serenões proposta
oficialmente em 1970; a teoria da ressonância mórfica; a teoria da Era dos Serenões; a teoria da
fôrma holopensênica mentalsomática; a teoria da especialidade pessoal do Curso Intermissivo
Pré-ressomático.
Tecnologia: a técnica de apelidar os Serenões a fim de manter a discrição da personalidade e o respeito ao anonimato; a técnica do serenograma; a técnica do autodidatismo; a técnica
das 50 vezes mais; a técnica do compartilhamento dos achados pesquisísticos; a técnica da associação de ideias; a técnica da pesquisa evolutivamente prioritária; as paratecnologias de pesquisa da Serenologia.
Voluntariologia: o voluntariado a distância; o voluntariado na pesquisa das especialidades da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; a pesquisa de campo emquanto laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito intraconsciencial da pesquisa do serenismo; o efeito da produtividade mentalsomática; o efeito expansor da autoconsciencialidade; o efeito mentalsomático da recuperação de cons; o efeito homeostático coletivo desencadeado a partir da predominância do
pen no somatório das pensenidades individuais; o efeito da dinamização da elaboração pensênica; o efeito proexológico do desassédio grafopensênico na especialidade pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das investigações da Serenologia; as neossinapses evolutivas a partir do estudo do serenismo; as neossinapses altruístas surgidas pelo intercâmbio das pesquisas; as neossinapses advindas das infopesquisas técnicas.
Ciclologia: o ciclo do conhecimento; o ciclo da investigação científica; o ciclo da produção científica; o ciclo pesquisa-debate-publicação-neopesquisa; o ciclo neoideias-neopesquisa-neoachados-neoconhecimento.
Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio pesquisa-pesquisador; o binômio pré-serenão–Serenão; o binômio continente–conteúdo investigado; o binômio pesquisador
cosmoético–amparabilidade na pesquisa; o binômio objeto de pesquisa–modelo evolutivo.
Interaciologia: a interação pesquisador–objeto de pesquisa; a interação pesquisa serenológica–tenepes; a interação Distancêmica-Proxêmica; a interação pesquisa-pesquisador.
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Crescendologia: o crescendo da pesquisa continuada; o crescendo da prática diária do
serenismo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo de correção na automundividência; o crescendo intelectual hábitos sadios–rotinas úteis; o crescendo artigo-verbete-livro; o crescendo atributos mentaissomáticos–neossinapses–harmonia íntima; o crescendo ideia
inata–neoideia; o crescendo das interrelações conscienciais estabelecidas no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o crescendo estudo preliminar–estudo complementar.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer decorrente dos neoachados pesquisísticos; o trinômio pesquisa-achado-compartilhamento; o trinômio eficiência-eficácia-produtividade; o trinômio análise dos assuntos abordados–síntese da reunião online–tema de encontros
extrafísicos; o trinômio hipótese–refutação–neo-hipótese; o trinômio iniciativa-sustentabilidade-acabativa; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade aplicado às pesquisas
de ponta da Conscienciologia.
Polinomiologia: o polinômio pesquisar-debater-sugerir-enriquecer-revisar-publicar.
Antagonismologia: o antagonismo apriorismo / pesquisa; o antagonismo pesquisador
da Serenologia / tiete de Serenão.
Paradoxologia: o paradoxo da visibilidade dos Colégios Invisíveis; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo de quanto
mais se estuda mais se tem a aprender; o paradoxo de as energias maxifraternas dos Serenões
promoverem a insofismável identificação das autocorrupções da conscin pesquisadora do serenismo; o paradoxo de o acercamento à psicosfera cosmoética da consciência pesquisada desencadear crises de crescimento aceleradoras da História Pessoal da consciência pesquisadora;
o paradoxo de quanto mais ampla a cognição, maior a noção do incognoscível.
Politicologia: a política da Escala Evolutiva das Consciências.
Legislogia: a lei de atração dos afins ratificando as experiências evolutivas; a lei do
maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a serenofilia.
Fobiologia: a neofobia; a pesquisofobia; a serenofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose para a neoideia da Serenologia;
o controle da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de escarafunchar; a mania de questionar.
Holotecologia: a serenoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Colegiologia; a Pesquisologia; a Pré-Serenologia; a Serenologia;
a Conscienciogramologia; a Projeciologia; a Tenepessologia; a Experimentologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Macrossomatologia; a Informaticologia; a Teoriologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o colegiologista; o serenólogo; o serenauta; o pesquisador independente; o pesquisador nato; o pesquisador conscienciológico; o especialista; o intermissivista; o cognopolita; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o Serenão; o autoconscienciômetra; o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o pesquisador inglês Robert Boyle (1627–1691), criador da expressão invisible college (sem
edifício nem paredes).
Femininologia: a colegiologista; a serenóloga; a serenauta; a pesquisadora independente; a pesquisadora nata; a pesquisadora conscienciológica; a especialista; a intermissivista; a cognopolita; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora lúcida; a consciencióloga; a epicon
lúcida; a evolucióloga; a serenona; a autoconscienciômetra; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana.
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Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens sapientior; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon do Colégio Invisível da Serenologia = a publicação de artigo
inicial escrito por pesquisadores integrantes do grupo; megagescon do Colégio Invisível da Serenologia = a publicação de tratado na especialidade escrito pelos pesquisadores.
Culturologia: a cultura do serenismo; a cultura da cientificidade consciencológica.
Serenologia. Subcampo científico da Conscienciometrologia, a Serenologia é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao estudo do Homo sapiens serenissimus (Serenão ou Serenona) e das respectivas características e consequências evolutivas daí advindas.
Holocogniciologia. Pela ótica da Pesquisologia, o ato de estudar a consciência visa reduzir o gap entre a suposição e o conhecimento, conduzindo a conscin pesquisadora a perceber e experienciar o holopensene dos Serenões (Holocogniciologia). Conhecer é autovivenciar.
Objetivos. A título de exemplo, entre principais objetivos do Colégio Invisível da Serenologia, eis 9, elencados na ordem alfabética:
1. Bibliografias: fazer pesquisas bibliográficas e estudo sistemático de temas correlatos
à Serenologia.
2. Encontros: realizar encontro extrafísico semanal, reuniões online e encontros presenciais locais e itinerantes, objetivando o intercâmbio de pesquisas e pesquisadores.
3. Eventos: promover eventos (palestras e cursos) visando ampliar o entendimento prático do serenismo.
4. Experimentos: incentivar experimentos laboratoriais de autopesquisa e de pesquisa
de campo.
5. Gescons: produzir e divulgar gestações conscienciais esclarecedoras sobre os temas
de pesquisa da Serenologia, objetivando o desenvolvimento e publicação de tratado sobre a especialidade.
6. Paratecnologias: desenvolver paratecnologias interassistenciais favoráveis à percepção e acesso ao holopensene dos Serenões e Serenonas.
7. Parcerias: estabelecer parcerias com os demais Colégios Invisíveis da Conscienciologia e / ou Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
8. Percursos: efetuar percursos tecnicamente planejados visando à pesquisa de campo
em locais onde supostamente vivem Serenões e Serenonas.
9. Pesquisas: fomentar, desenvolver e compartilhar pesquisas serenológicas com vistas
à aplicabilidade no processo evolutivo das consciências.
Realizações. Objetivando o registro historiográfico das atividades desenvolvidas, eis, na
ordem cronológica, a listagem de 13 eventos realizados até o momento (Ano-base: 2014):
2008 – 26 de Maio – Fundação do Colégio Invisível da Serenologia, em reunião realizada no Holociclo (Colegiologia).
2009 – 05 de Julho – Início dos encontros extrafísicos temáticos (Projeciologia).
2009 – 06 a 08 de Novembro – I Encontro do Colégio Invisível da Serenologia, no Polo
Conscienciocêntrico Discernimentum, em Foz do Iguaçu, PR, Brasil.
2011 – 25 de Junho – Participação no I Congresso Internacional de Serenologia, realizado no Campus Aracê, em Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil, apresentando o artigo Autodiscernimento Somático e Serenismo (Comunicologia).
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2011 – 11 de Setembro – Início do Projeto Conscienciograma voltado à pesquisa do modelo evolutivo a partir do livro Conscienciograma (Conscienciometrologia), no qual a folha de
avaliação era enviada semanalmente aos pesquisadores. Concluído em 18 de agosto de 2013,
quando remetida a 100ª folha de avaliação.
2011 – 20 de Novembro – Entrevista Intrafísica com Serenão ou Serenona: ensaio entre
intermissivistas, objetivou a criação de fôrma holopensênica predisponente à futura entrevista
com Serenão ou Serenona, concluída em 22 de janeiro de 2012, com 8 pesquisadores entrevistados.
2012 – 13 de Fevereiro – Abertura de página no Facebook.
2013 – 16 de Janeiro – I Laboratório de Campo da Diferenciação Holopensênica, no
Parque Nacional del Iguazú, Puerto Iguazú, Argentina (Experimentologia).
2013 – 06 de Abril – Palestra online, Introdução à Serenologia, contabilizando 9 participantes, 2 na Alemanha, 5 na Argentina e 2 no Brasil.
2014 – 1º a 4 de Janeiro – II Encontro do Colégio Invisível da Serenologia, no CEAEC.
2014 – 1º de Janeiro – Adoção da Serenoteca (Holotecologia).
2014 – 02 de Janeiro – Adoção da pasta da Serenologia do Cosmograma, no Holociclo
(Cosmogramologia).
2014 – 03 de Janeiro – II Laboratório de Campo da Diferenciação Holopensênica, no
Parque Nacional del Iguazú, Puerto Iguazú, Argentina (Experimentologia).
Decorrência. Apresentação, em 21 de janeiro de 2014, da proposta de Instituição Conscienciocêntrica da Serenologia, em reunião realizada na UNICIN.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 Colégio Invisível da Serenologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autaniquilamento do pesquisador: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
06. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
07. Hipótese evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
09. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
10. Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
11. Serenarium: Laboratoriologia; Homeostático.
12. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; homeostático.
13. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
14. Voluntariado virtual conscienciocêntrico: Policarmologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

OS PESQUISADORES DO COLÉGIO INVISÍVEL DA SERENOLOGIA INVESTIGAM AS CARACTERÍSTICAS DA CONSCIÊNCIA MODELO DA EVOLUÇÃO, OBJETIVANDO ADENTRAR NAS QUESTÕES CONCERNENTES À AUTEVOLUÇÃO.

Enciclopédia da Conscienciologia

6040

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum Colégio Invisível da Conscienciologia? Como encara a pesquisa da Serenologia? Tal assunto alcança você de algum modo?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Robeto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
4; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Centro de Altos Estudos
da Consciência (CEAEC); Julho-Setembro 2000; páginas 196 a 201.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 280 e 313.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 910.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 467.

R. V.
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COLEIRA DO EGO
(EGOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coleira do ego é a condição da pessoa atada socialmente a alguém ou
a alguma realidade social, vivendo circunscrita a determinado holopensene restringidor ou castrador.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra colo vem do idioma Latim, collum, “pescoço (em sentido próprio
ou figurado); gargalo; haste (de garrafa); haste; pé; talo (de papoula)”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo coleira apareceu no Século XVI. O termo ego deriva também do idioma Latim, ego,
“eu”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Liame do ego. 2. Sujeição do ego. 3. Canga social.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo coleira: anticoleira; coleirada; coleira-da-mata; coleira-de-sapé; coleirado; coleira-do-brejo; coleira-do-norte; coleira-do-sertão; coleira-garganta-branca; coleira-virada; coleirinha; coleirinha-da-serra; coleirinha-do-brejo; coleirinha-dupla; encoleirada; encoleirado; encoleirar.
Neologia. As duas expressões compostas coleira do ego cosmoética e coleira do ego anticosmoética são neologismos técnicos da Egologia.
Antonimologia: 1. Anticoleira do ego. 2. Autonomia social.
Estrangeirismologia: a autossubmissão ao status quo; a noblesse oblige; os ilusionismos hollywoodianos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade social.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal social; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a autossujeição às pressões holopensênicas
da Socin Patológica; a autopensenização irrefletida; a opção mais difícil de autopensenizar em liberdade.
Fatologia: a coleira do ego; as coleiras sociais multifacetadas do ego no dia a dia; os
consensos sociais equivocados; as obrigações interconscienciais descartáveis; os emocionalismos;
as infantilidades; as chantagens emocionais instalando e mantendo cangas emocionais na conscin
carente; as subserviências pessoais em troca de prestígio social transitório; o autencarceramento
ao já passível de ser superado; as amizades patológicas; o traquejo social; o convívio homeostático; o ego social; o ego profissional; o autorrestringimento social; os fascínios de grupo; as cangas
emocionais; os guizos sob o queixo; a autescravidão paroquial; a libertação dos excessos antiproexológicos; os condicionamentos culturais; as pré-programações familiares; as hipnoses interconscienciais; as coerções sociais; as autocastrações injustificáveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os bagulhos energéticos descartáveis; a evitação da melex e da parapsicose pós-dessomática desde já; as paracoleiras do ego existentes na Baratrosfera; as coleiras
egoicas multiexistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades.
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Principiologia: o princípio de a multidão se nivelar consciencialmente por baixo; a necessidade da vivência do princípio da descrença; o princípio autocorruptor do ―todo mundo
faz‖.
Codigologia: os códigos sociais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as autoconcessões sociais.
Teoriologia: as cangas grupocármicas previstas na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da invéxis prevenindo os encoleiramentos egoicos desde a juventude; a técnica da recéxis promovendo a alforria dos encoleiramentos egoicos estabelecidos.
Voluntariologia: o voluntariado religioso; o voluntariado militar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos do autodidatismo na instauração da autopostura crítica ante as
coleiras sociais.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis.
Enumerologia: a etnia; a classe; a religião; a escola; a instituição profissional; o clube;
o partido político.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação coleiras inevitáveis–coleiras evitáveis; a interação massa
humana impensante–robéxis; a interação porão consciencial–subcérebro abdominal; a interação
patológica acriticidade-sugestionabilidade; a interação apatia-alienação.
Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio ditadura da beleza–ditadura da moda–ditadura do consumismo; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio senso comum–opinião pública–apologismo ideológico; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder.
Polinomiologia: o polinômio da autescravidão social instituição religiosa–partido político–sindicato profissional–clube fechado; o polinômio da autescravidão perceptiva molduras-rótulos-estereótipos-preconceitos; o polinômio da autescravidão psicológica ritualismos-misticismos-academicismos-militarismos-convencionalismos.
Antagonismologia: o antagonismo autonomia / coleira social do ego; o antagonismo
liberdade / sujeição.
Paradoxologia: o paradoxo fluxo cósmico–contrafluxo social.
Politicologia: as políticas grupais espúrias de controle e cerceamento de consciências.
Legislogia: a lei do menor esforço de seguir confortavelmente os ditames sociais sem
questionamento; as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia; a lei
da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a ludofilia; a antropofilia; a paraconscienciofilia;
a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a raciocinofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: os mitos socioculturais.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Egologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia;
a Grupocarmologia; a Acriticologia; a Mimeticologia; a Mesmexologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência encoleirada; as amizades ociosas; a conscin medíocre.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confidens;
o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: coleira do ego cosmoética = a condição da consciência ligada a alguém
ou a alguma realidade social, inevitável, por dever social, positiva ou evolutiva; coleira do ego
anticosmoética = a condição da consciência ligada a alguém ou a alguma realidade social, evitável, por incúria ou ausência de autocrítica, negativa ou antievolutiva.
Culturologia: as patetices das culturas inúteis; os idiotismos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coleira do ego, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
03. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
04. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
05. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
06. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
07. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
08. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
10. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.

Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Fonte de controle: Conviviologia; Neutro.

AS COLEIRAS SOCIAIS DO EGO ENVOLVEM TODAS
AS PESSOAS, POR ISSO, RACIONALMENTE, PRECISAM
SER IDENTIFICADAS COM AUTOCRÍTICA, A FIM DE NÃO
TRAVAREM A CONSECUÇÃO PLENA DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, é vítima ou dominador das coleiras sociais do
ego? Você afirma e embasa tal posicionamento em quais fatos?
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COLETA SELETIVA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coleta seletiva é o ato ou efeito de a conscin lúcida colher, recolher, juntar ou arrecadar informações esclarecedoras, conjunto de operações para pesquisar, estudar, analisar, examinar e triar a realidade e a pararrealidade a fim de viver melhor autoconsciente, evolutiva
e cosmoeticamente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo coleta vem do idioma Latim, collecta, “cota-parte; coisas coligadas; colheita”, derivado de collectus, particípio passado do verbo colligere, “reunir; juntar; apanhar”. Apareceu no Século XIV. A palavra seletivo procede também do idioma Latim, selectus,
“escolhido e posto à parte”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Recolhimento seletivo. 02. Arrecadação seletiva; busca seletiva.
03. Recolta seletiva. 04. Colheita informativa. 05. Reunião de informações. 06. Captação de informações; escolha de informações. 07. Filtragem informacional; triagem de informações.
08. Seleção de informes. 09. Retrocoleta seletiva. 10. Paracoleta seletiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo coleta: autocoleta; coletada; coletado; coletânea; coletâneo; coletar; coletável; coleto; coletor; coletora;
coletoria; heterocoleta; paracoleta; retrocoleta.
Neologia. As duas expressões compostas coleta seletiva primária e coleta seletiva avançada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Coleta não seletiva. 02. Coleta aleatória; colheita aleatória.
03. Arrecadação aleatória. 04. Recolta aleatória. 05. Captação aleatória. 06. Busca aleatória.
07. Procura aleatória; randomização. 08. Coleta desorganizada. 09. Sementeira informativa. 10.
Difusão de informações.
Estrangeirismologia: a collecting memorabilia; o hand-pick; o legwork; os insights indicadores de caminhos de coleta; o fund raiser; o bottle bank; a Interpol; a selective dissemination of information (SDI).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autopriorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Informação
é riqueza.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica selecionando as buscas pesquisísticas.
Fatologia: a coleta seletiva; o recolhimento de informações; a coleta qualitativa de dados; a pesquisa, análise, exame e hora da coleta; a busca racional de informações; a identificação
exata do escopo da procura; a definição dos parâmetros da coleta seletiva; a escolha das estratégias de coleta; a infraestrutura organizada para a coleta de dados; as discriminações prioritárias;
o garimpo das ideias; a curiosidade sadia; os elementos, os produtos e as amostras; os critérios para a pesquisa; os fatos orientando as pesquisas; a pré-seleção; o veio central da informação; o local e a hora para a coleta de informações; a caixa de coleta; a caixinha; o censuário; a coletânea;
a compilação; a seleção; as informações intrafísicas; as pesquisas de mercado; o censo; o recenseamento; a aprendizagem conscienciológica ininterrupta; a busca da neutralidade máxima possível quanto às informações; o juízo de valor dos achados; a procura de informações fora do
microuniverso consciencial; a excelência da recolta pessoal de informações evolutivas; o acúmulo
de informações; a arquivística pessoal; o banco de dados pessoal; a sobrecarga de informações;
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a triagem das informações; a seletividade criteriosa evitando mutilar a cosmovisão do tema; a informação ultrapassando a persuasão; o hábito da leitura; o cosmograma; a pesquisa bibliográfica;
a Era das Superinformações; os excessos de informações; a sobrecarga de dados; a evitação dos
achismos, preconceitos e apriorismoses; a proliferação de conhecimentos descartáveis; o descarte
dos boatos e factoides; a evitação dos lixos mentais; a poluição visual; a revisita ao lixão cognitivo; o descarte inteligente do dispensável; as sínteses do prioritário; as bases fomentadoras das
neoideias; a pesquisa lexicológica; a Informática; a Bibliomática; a Lexicomática; a Onomática;
a criatividade mentalsomática; a relevância dos dicionários cerebrais do coletor ou coletora de
dados; a capacidade seletiva do coletor ou coletora.
Parafatologia: a autoparaperceptibilidade em geral; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico; as informações extrafísicas; o ato de estender tapete arcoírico para os amparadores extrafísicos de função; a paracoleta de informações extrafísicas; a projetabilidade lúcida (PL); a retrocoleta de informações por meio das autorretrocognições; a seletividade paraperceptiva.
III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas informativas modernas; as técnicas e instrumentos de coleta de
dados; a técnica de encontrar a pérola negra.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: o efeito das palavras-chave direcionando o acesso às informações magnas.
Neossinapsologia: as neoinformações geradoras de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo coleta de preços–coleta de quantias.
Enumerologia: a afinidade seletiva; a atenção seletiva; a percepção seletiva; a detecção
seletiva; a captação seletiva; a retenção seletiva; a rememoração seletiva.
Binomiologia: o binômio fatos-versões; o binômio Pesquisologia-Curiosologia.
Interaciologia: a interação autocoleta de informações–heterocoleta de informações.
Crescendologia: o crescendo incessante das coleções de dados úteis; o crescendo informação simples–informação complexa; o crescendo informação básica–informação avançada.
Trinomiologia: o trinômio autoinformação-heteroinformação-parainformação; o trinômio análise-classificação-registro.
Antagonismologia: o antagonismo informação / antinformação; o antagonismo informação fidedigna / informação falsa; o antagonismo informação / contrainformação; o antagonismo informação rara / informação banal; o antagonismo coleta seletiva de informações / coleta
seletiva de lixo.
Politicologia: a democracia direta; a cienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a hemeroteca; a biblioteca; a holoteca; a cognoteca; a infoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Pesquisologia; a Cosmanálise;
a Lexicologia; a Infocomunicologia; a Inventariologia; a Arquivologia; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa bem informada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o coletor de dados; o analista de sistemas; o arqueólogo; o agente-coletor; o coletor-pesquisador; o profissional em Estatística; o jornalista;
o doxógrafo; o compilador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a coletora de dados; a analista de sistemas;
a arqueóloga; a agente-coletora; a coletora-pesquisadora; a profissional em Estatística; a jornalista; a doxógrafa; a compiladora.
Hominologia: o Homo sapiens collector; o Homo sapiens sellector; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens
semperaprendens; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coleta seletiva primária = a desenvolvida exclusivamente em bases intrafísicas; coleta seletiva avançada = a desenvolvida em bases multidimensionais ou parapsíquicas.
Culturologia: a cultura da superinformação; a cultura útil.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
recursos, fontes, instrumentos ou meios para a coleta seletiva de informações:
01. Associação de ideias: cotejos, paralelismos; coleta contrastante; Associaciologia.
02. Entrevistas estruturadas: coleta seletiva de declarações; conscienciograma; Conscienciometrologia.
03. Formulários de captação de ideias: planilhas; coleta-padrão técnica; Metodologia
Científica.
04. Leitura dirigida: livros, dicionários, enciclopédias; coleta intelectiva; Leiturologia.
05. Memória pessoal: Holomnemônica; coleta holobiográfica; Cogniciologia.
06. Navegação interneteira: coleta cosmogramática; Heterocriticologia.
07. Observação direta: hiperacuidade pesquisística; coleta holomaturológica; Analiticologia.
08. Parapercepções: percepção de estímulos; coleta de conteúdos de parafenômenos;
Autoparapercepciologia; Heteroparapercepciologia.
09. Questionários exaustivos: pesquisas de opinião; coleta de porta em porta; Questionologia.
10. Recolhimento íntimo: autorreflexões mentaissomáticas; coleta introspectiva; Soliloquiologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coleta seletiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
04. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
09. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
10. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A COLETA SELETIVA DE INFORMAÇÕES GERAIS, MULTIFACETADAS, INTRA E EXTRAFÍSICAS É INSTRUMENTO
EVOLUTIVO INSUBSTITUÍVEL PARA TODA CONSCIÊNCIA
CONSCIENTE, AUTODIDATA E SEMPERAPRENDENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz coleta seletiva das informações recebidas?
Consegue triar as informações parapsíquicas? Já sabe empregar os paraolhos?
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COLETIVO CONSCIENCIOLÓGICO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coletivo conscienciológico é o substantivo indicador do conjunto de algumas realidades ou pararrealidades afins, da mesma espécie, natureza ou pluralidade, considerado
na condição de todo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo coletivo deriva do idioma Francês, collectif, e este do idioma Latim, collectivus, “que agrupa, ajunta”, de collectum, supino de colligere, “reunir; juntar; apanhar”.
Apareceu no Século XVII. A palavra consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do mesmo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O sufixo ico, ica procede do idioma Latim, icus, e este do idioma
Grego, ikós, com noção de “participação, referência, pertinência”, é formador de adjetivos.
Sinonimologia: 1. Conjunto de ideias conscienciológicas. 2. Coleção de constructos
conscienciológicos. 3. Homopensenes agrupados. 4. Palavra indicativa de todo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo coletivo: coletiva; coletividade; coletivismo; coletivista; coletivístico; coletivização; coletivizada; coletivizado; coletivizar.
Neologia. As 3 expressões compostas coletivo conscienciológico, coletivo conscienciológico intrafísico e coletivo conscienciológico extrafísico são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Constructo individual conscienciológico. 2. Ideia conscienciológica
isolada. 3. Pensene isolado. 4. Palavra indicativa de parte. 5. Componente unitário. 6. Singularidade.
Estrangeirismologia: o lato sensu.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento comunicativo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene coletivo.
Fatologia: o coletivo conscienciológico; o coletivo mentalsomático; a reunião de unidades da Filologia; a palavra-ônibus; o vocábulo guarda-chuva; a generalização da abordagem;
o atacadismo consciencial; a amplitude das abordagens; a predisposição para a cosmovisão; a autoconscientização do Universalismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a omnivisão extrafísica.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Crescendologia: o crescendo coletivo-superlativo.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
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Antagonismologia: o antagonismo minoria / maioria; o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial.
Politicologia: a cosmocracia.
Filiologia: a grupocarmofilia; a policarmofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a consciencioteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Comunicologia; a Filologia; a Conformática; a Sociologia; a Parassociologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens collectoconscientialis; o Homo sapiens philologus;
o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus;
o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coletivo conscienciológico intrafísico = o megaempreendimento conscienciológico humano da Cognópolis; coletivo conscienciológico extrafísico = o megaempreendimento conscienciológico da comunex evoluída Interlúdio.
Culturologia: a cultura conscienciológica holofilosófica.
Taxologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, eis, por exemplo, a classificação dos coletivos conscienciológicos, de acordo com os temas dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, plotada em 3 categorias distintas: os sadios, os doentios e os neutros.
A. Coletivos Sadios. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 tipos de coletivos sadios:
01. Cognópolis: comunin; Intrafisicologia.
02. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
03. Curso Intermissivo (CI): Intermissiologia.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
B.
doentios:
1.
2.
3.
4.
5.
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Elenco da Conscienciologia.
Empresa Conscienciocêntrica (EC).
Evento Conscienciológico.
Holobiografologia.
Holocarmologia.
Holossoma.
Holoteca.
Iniciativa planetária pioneira.
Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Interconscienciologia.
Interlúdio: comunex; Extrafisicologia.
Maxiproéxis: Proexologia.
Megaempreendimento conscienciológico.
Microminoria evolutiva: Evoluciologia.
Omnivisão: Extrafisicologia.
Policarmologia.
Policonscienciologia.
Portfolio da Conscienciologia.
Terra-de-todos.
Coletivos Doentios. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 tipos de coletivos
Baratrosfera: Extrafisicologia.
Brainwashington.
Interprisão grupocármica.
Pararrastão.
Retardamento mental da coletividade.

C. Coletivos Neutros. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 2 tipos de coletivos
neutros:
1. Coletivo mentalsomático.
2. Grupocarma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o coletivo conscienciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
09. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
10. Terra-de-Todos: Intrafisicologia; Homeostático.
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COLETIVO CONSCIENCIOLÓGICO DOS MAIS RELEVANTES
É A NOÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA DE INCLUIR A PROÉXIS PESSOAL NA MAXIPROÉXIS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA COSMOÉTICA INTERNACIONAL (CCCI).
Questionologia. Você já penseniza englobando as realidades desta vida humana em coletivos conscienciológicos? Em quais circunstâncias?
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COLETIVO MENTALSOMÁTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coletivo mentalsomático é o substantivo indicador do conjunto de pessoas, animais, seres, coisas da mesma espécie ou pluralidade de realidades e pararrealidades, considerado qual todo – antagônico ao individualismo, segundo o princípio dual da polaridade –, no
caso, expressando criações mentaissomáticas integradas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo coletivo vem do idioma Latim, collectivus, “que agrupa; ajunta”, de colligere, “reunir; juntar; apanhar”. Surgiu em 1671. O termo mental procede também do
idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém
do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conjunto de ideias mentaissomáticas. 2. Coleção de constructos
mentaissomáticos. 3. Coleção de pensenes do pen. 4. Coleção de singularidades. 5. Teca mentalsomática. 6. Intelectoteca. 7. Mentalsomatoteca. 8. Grupocarma autoconsciente.
Neologia. A expressão composta coletivo mentalsomático é neologismo técnico da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Constructo individual mentalsomático. 2. Ideia mentalsomática isolada. 3. Pensene isolado. 4. Palavra indicativa de parte. 5. Componente unitário. 6. Singularidade.
Estrangeirismologia: o lato sensu.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene coletivo.
Fatologia: o coletivo mentalsomático; a intelectualidade panorâmica; a reunião de unidades da Filologia; a palavra-ônibus; o vocábulo guarda-chuva; as coleções intelectuais.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Crescendologia: o crescendo coletivo-superlativo.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo especialismo / generalismo.
Politicologia: a cosmocracia.
Holotecologia: a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conformática; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Multiculturologia; a Holomemoriologia; a Cosmovisiologia; a Cosmossofia;
a Pantologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla evolutiva; a equipe de voluntários da Conscienciologia.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens criticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coletivo mentalsomático mínimo = o dicionário na condição de coletivo
de palavras (entradas-vocábulos); coletivo mentalsomático máximo = a enciclopédia na condição
de coletivo de ideias (entradas-constructos).
Culturologia: a cultura conscienciológica holofilosófica.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
categorias de coletivos mentaissomáticos:
01. Aforismoteca: coletivo de aforismos ou provérbios.
02. Almanacoteca: coletivo de almanaques.
03. Autografoteca: coletivo de autógrafos.
04. Babelismo: poliglotismo; coletivo de idiomas; linguisticoteca.
05. Biblioteca: pessoal; coletiva; coletivo de livros dispostos para ler.
06. Biografoteca: coletivo de biografias.
07. Catalogoteca: coletivo de catálogos.
08. Cognoteca: coletivo de cognições ou megaconhecimentos.
09. Cordelteca: coletivo de publicações de cordel.
10. Corpo discente: coletivo de estudantes ou alunos.
11. Corpo docente: coletivo de professores.
12. Dicionário: coletivo de vocábulos definidos.
13. Enciclopédia: coletivo de ideias formuladas.
14. Encicloteca: coletivo de enciclopédias.
15. Equipe técnica: Holociclo; coletivo de pesquisadores.
16. Gibiteca: coletivo de revistas de histórias em quadrinhos; Quadrinhologia.
17. Gramaticoteca: coletivo de gramáticas.
18. Hemeroteca: coletivo de jornais, revistas e recortes de periódicos; cosmograma.
19. Holoteca: CEAEC; coletivo de artefatos do saber.
20. Lexicoteca: coletivo de dicionários.
21. Literaturoteca: coletivo de obras de literatura.
22. Livraria: megastore; coletivo de livros dispostos para vender.
23. Neologisticoteca: coletivo de obras sobre neologismos.
24. Panfletoteca: coletivo de panfletos.
25. Vitrine mentalsomática: Holociclo; coletivo de instrumentos mentaissomáticos.
Memória. Pela Autodiscernimentologia, a memória estratifica a vida percebida pelos
sentidos somáticos. É faculdade plural. Contudo, o autodiscernimento atua depois da memória,
sendo megaplural.
Informática. Com base na Infocomunicologia, o microcomputador é extensão da memória humana. A Internet é coletivo de rede.
Monitor. A tela do monitor amplia a visão, a audição e a fala da conscin, patrocinando
a mutação do conhecimento coletivo e facilitando a comunicação entre as pessoas mais distantes
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e diversas, embora ainda ocorrendo o analfabetismo funcional informata na vida de milhões de
conscins.
Tribalismo. Segundo a Evoluciologia, há muitos tipos de coletivos. O senso tribal não
nasceu e nem permanece ainda em muitos guetos intrafísicos, devido aos homens primitivos.
Existe e é mantido como reflexo milenar dos núcleos e comunexes atrasadas. Daí surgiu o corporativismo, o lobismo, o nacionalismo e a própria grupalidade quando ainda estratificada no grupelho, no grupúsculo social ou no gueto. Assim se desenvolve a evolução consciencial: da dupla
evolutiva e da grupalidade até alcançar a megafraternidade, o voluntariado cosmoético, a ONG do
Bem, o extrapolacionismo, a gestação consciencial e a policarmalidade.
Partitivo. A microminoria intrafísica da Conscienciologia, abrangendo apenas parte da
Humanidade, compõe específico coletivo partitivo ou coleção de singularidades humanas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o coletivo mentalsomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
2. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
6. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOVIVÊNCIA TEÁTICA DO COLETIVO MENTALSOMÁTICO FACILITA A EVOCAÇÃO INTERATIVA COSMOVISIOLÓGICA DAS PARAPOPULAÇÕES SADIAS DO COSMOS
POR PARTE DA CONSCIÊNCIA QUANDO FRATERNA.
Questionologia. Você conserva algum coletivo mentalsomático guardado em gaveta, na
Arquivologia ou na biblioteca pessoal? Algum coletivo desses pode ser transformado em artigo
esclarecedor?
Bibliografia Específica:
1. Barbosa, Osmar; Dicionário de Coletivos da Língua Portuguesa; 120 p.; glos. 2.126 termos; alf.; 22,5 x 15,5
cm; br.; Thesaurus; Brasília, DF; 1993; página 27.
2. Dantas, Moreira; Coletivos e Correlatos; Minidicionário Escolar; 86 p.; glos. 1.789 termos; 18 x 13 cm; br.;
Livraria Editora Cátedra; Rio de Janeiro, RJ; 1979; página 22.
3. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 634 a 636.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 273 a 277.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 147.
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COLHEITA INTERMISSIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A colheita intermissiva, assistencial, interconsciencial, é a oferecida pelo
rapport, inspirações, intuições interassistenciais, sugestões, neoideias ou neoconstructos evolutivos, a partir dos conceitos ou informes do texto da obra-prima cosmoética, evolutiva, escrita em
vida intrafísica anterior pela conscin autora, agora, vivendo na fase intermissiva, na condição de
consciex lúcida, amparadora de função, praticamente compulsória, às leitoras e leitores pósteros,
evocadores, a partir dos tópicos do livro ou livros.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colheita vem do idioma Latim, collecta, “cota-parte; colheita”, de
colligere, “juntar; reunir; apanhar”. Apareceu no Século XIII. O prefixo inter deriva também do
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir;
partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Quarto tempo evolutivo. 2. Paracolheita existencial. 3. Apanha extrafísica; segunda recolta proexológica. 4. Autorrevezamento intermissivo. 5. Amparo intermissivo de função. 6. Desafio evolutivo. 7. Autocatálise evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas colheita intermissiva, minicolheita intermissiva
e maxicolheita intermissiva são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Colheita intrafísica. 2. Apanha intrafísica. 3. Sementeira intrafísica.
4. Autorrevezamento intrafísico.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo planejado.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Apliquemos
os parafatos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a época ou estação humana da sementeira; a gleba da sementeira humana;
o livro como interface assistencial; a megagescon textual (obra-prima) como sementeira intrafísica; a primeira condição do autor-conscin; a condição da conscin-leitora; a colheita dos frutos da
obra-prima escrita e publicada; a gestão evolutiva lúcida; o livro na condição extra e útil de
cápsula do tempo; as evocações sadias dos leitores pósteros ao modo de dividendos do livro-investimento evolutivo; a qualidade evolutiva e cosmoética da obra-prima; a potencialização
evolutiva; o calculismo cosmoético; a tarefa do esclarecimento (tares); a compreensão da Conscienciologia; a autossuficiência evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); a aceleração da História
Pessoal; a safra dos autores do CEAEC; a safra dos novos livros (lançamentos) dos autores do
CEAEC.
Parafatologia: a colheita intermissiva; a diversidade dos resultados das colheitas intermissivas; a época extrafísica da colheita; a Cosmoeticologia como prumo regulador da sementeira
intrafísica e da colheita intermissiva; a segunda condição do autor-consciex; o autorrevezamento
intermissivo; a interassistencialidade intermissiva; as inspirações extrafísicas na próxima intermissão; a tarefa do amparador extrafísico; o planejamento detalhista da condição de amparador
extrafísico; o processo lógico-matemático da evolução multidimensional; a técnica matemática do
amparo extrafísico; o acolhimento assistencial extrafísico; a colheita intermissiva como neoideia,
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neoverpon, neoperspectiva e neoempreendimento; o raciocínio parafactualístico; o autodesempenho proexológico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita extrafísica; o binômio autorrevezamento–futuros leitores.
Interaciologia: a interação gescon–autor–neovida humana.
Crescendologia: o crescendo colheita-ressementeira; o crescendo vida humana–intermissão pós-dessomática; o crescendo fatos-parafatos.
Trinomiologia: o trinômio vida humana–intermissão pós-dessomática–próxima vida
humana (proéxis).
Filiologia: a bibliofilia.
Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a neologisticoteca; a cosmoeticoteca; a ideoteca; mentalsomatoteca; a biblioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Gesconologia;
a Bibliologia; a Interassistenciologia; a Dessomatologia; a Intermissiologia; a Paratecnologia;
a Posteriorologia; a Ressomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-autora-plantadora; a consciex-autora-colheiteira; a consciex lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o escritor-semeador; o completista; o candidato a amparador extrafísico; o autorrevezador; o intermissivista; o cognopolita; o tertuliano; o conscienciólogo; o professor; o pesquisador; o proexólogo.
Femininologia: a escritora-semeadora; a completista; a candidata a amparadora extrafísica; a autorrevezadora; a intermissivista; a cognopolita; a tertuliana; a consciencióloga; a professora; a pesquisadora; a proexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens completista; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens seminator; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicolheita intermissiva = a assistencialidade extrafísica a partir de 1 livro inspirador publicado antes (primeira sementeira) nesta dimensão; maxicolheita intermissiva
= a assistencialidade extrafísica desenvolvida por intermédio de vários livros inspiradores publicados antes (multiplicação da sementeira) nesta dimensão.
Publicações. Segundo a Evoluciologia, importa considerar, quanto à colheita intermissiva, 2 fatos, e consequentes parafatos, antagônicos, na área das obras escritas e publicadas:
1. Livro dogmático: sectário; doutrinador; gerador das leitoras e leitores de cabresto, da
colheita anticosmoética do guia amaurótico extrafísico e da Interprisiologia, da Mesmexologia
e da Credulologia (religiosismo fundamentalista salvacionista).
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2. Livro esclarecedor: universalista; informador; gerador das leitoras e leitores neofílicos, da colheita cosmoética do amparador extrafísico de função e da Interassistenciologia, da Autopesquisologia e da Descrenciologia.
Protagonismo. Em função da Holomaturologia, a colheita intermissiva, na condição de
paratécnica da neociência avançada, a Conscienciologia, coloca, sem dúvida, a conscin lúcida entrosada, sob incumbência específica, com a própria paraprocedência, a intermissão pós-dessomática e a próxima vida intrafísica, dentro do ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Desse modo, a pessoa deixa de ser espectadora inerme para se tornar protagonista autoconsciente e ativa do
próprio destino multidimensional e multiexistencial.
Plantio. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 fatores
relevantes, racionais e lógicos intervenientes no plantio do esclarecimento (tares) ainda na vida
humana:
01. Incentivo: a motivação ou o incentivo da sementeira eficaz, hoje, tendo em vista
a colheita intermissiva, farta, amanhã, na extrafisicalidade.
02. Tecnologia: os aspectos tecnológicos do plantio comunicativo intrafísico.
03. Projeto: o projeto do plantio dos grafopensenes esclarecedores da tares.
04. Condições: o processamento da fase intrafísica da semeação no tempo certo, no local certo, nas condições certas e do produto certo.
05. Seletividade: a seleção cosmoética, evolutiva, e a armazenagem dos grãos-conceitos na feitura do livro-sementeira.
06. Otimização: os insumos mentaissomáticos oferecidos pela Conscienciologia para
a otimização do plantio da tares.
07. Planejamento: o planejamento da primeira sementeira ou plantio de verpons.
08. Qualificação: a categoria ou qualidade cosmoética das sementes esclarecedoras da
obra-prima plantada ou das assinaturas pensênicas pessoais.
09. Cronêmica: a época humana da maturação da sementeira.
10. Garantia: a colheita precoce, ainda na vida humana, aponta a garantia da colheita
farta no período intermissivo.
Colheita. No universo da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem parafuncional, 10
fatores relevantes, racionais e lógicos intervenientes na colheita do esclarecimento (tares) durante
o período intermissivo pós-dessomático:
01. Sucesso: o sucesso da colheita intermissiva do bem semeado anteriormente, nesta
dimensão intrafísica.
02. Pré-colheita: os produtos maduros colhidos no estágio pós-vida humana, tanto no
processamento da fase intermissiva pós-dessomática da pré-colheita quanto no processamento da
fase intermissiva pré-ressomática da pós-colheita.
03. Euforex: a euforex na condição da floração pós-dessomática das evocações positivas.
04. Planejamento: o planejamento da primeira colheita extrafísica ante a safra das evocações.
05. Paratecnologia: os aspectos paratécnicos da paracolheita das evocações.
06. Evoluciólogo: o evoluciólogo (ou orientólogo) extrafísico na função de feitor da colheita intermissiva.
07. Bitanatose: o início da colheita depois da segunda dessoma do plantador (ou plantadora), agora dessomado.
08. CMP: o tempo de duração da colheita extrafísica dependendo do ciclo multiexistencial pessoal da consciex (colheiteiro ou colheiteira).
09. Terceirização: a terceirização do resto ou da continuação da colheita intermissiva
a outros amparadores extrafísicos, sucessores, afins, quando a consciex (autor ou autora) é chamada à ressoma como prioridade evolutiva da maxiproéxis ou do CMP da atividade.
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10. Neoproéxis: a pós-colheita extrafísica e os pormenores evoluídos (macrossoma, maxiproéxis) da neoproéxis futura imediata.
Interpretação. Conforme os princípios da Autopesquisologia, técnica das mais funcionais e eficazes para o plantio da tarefa do esclarecimento (tares) é o ato de o autor (ou autora) escrever a obra-prima colocando-se no lugar e interpretando, hoje, as reações do futuro leitor (ou
leitora) do livro nas próximas gerações humanas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a colheita intermissiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Gescon: Proexologia; Homeostático.
05. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
09. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
10. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

A GARANTIA DA COLHEITA INTERMISSIVA CONSTITUI
DESAFIO EVOLUTIVO, INTERDIMENSIONAL E MATEMÁTICO, AOS INTERMISSIVISTAS, COGNOPOLITAS, AUTORES PUBLICADOS, MULHERES E HOMENS LÚCIDOS.
Questionologia. Você se prepara, hoje, para ser candidato a amparador, ou amparadora,
de função, no próximo período intermissivo pós-dessomático? Já semeou quantos livros libertários? Ou já se inscreveu no Curso Formação de Autores do CEAEC?
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COLHEITA INTRAFÍSICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A colheita intrafísica é a autovivência por parte da conscin lúcida, proexista veterana, aplicando na vida humana as manifestações assistenciais da própria proéxis, encaminhada ou na fase acabativa, preparando desde já outras conscins para o primeiro Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático, demonstrando a inteligência evolutiva (IE), teática, por meio da autexemplificação da megatares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo colheita vem do idioma Latim, collecta, “cota-parte; colheita”, de
colligere, “juntar; reunir; apanhar”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva igualmente
do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. Surgiu no Século XII. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Terceiro tempo evolutivo. 2. Período proexológico final. 3. Fase da
interassistencialidade franca. 4. Apanha intrafísica. 5. Primeira recolta proexológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 8 cognatos derivados do vocábulo colher: colha;
colhedeira; colhedor; colhedora; colheita; colheitadeira; colheiteira; colheiteiro.
Neologia. As 3 expressões compostas colheita intrafísica, colheita intrafísica mínima
e colheita intrafísica máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Primeiro tempo evolutivo. 2. Segundo tempo evolutivo. 3. Colheita
intermissiva; quarto tempo evolutivo. 4. Apanha extrafísica. 5. Segunda recolta proexológica.
Estrangeirismologia: o antagonismo hollow profile / strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a colheita intrafísica; o calculismo cosmoético; a tarefa do esclarecimento (tares); a megagescon; a interassistencialidade consciencial; a proéxis interassistencial; o voluntariado conscienciológico; a gestão da proéxis; os dividendos do suor proexológico; os frutos da colheita da tares; a longevidade; o compléxis; a moréxis; a maximoréxis; os recebimentos proexológicos após a acabativa da proéxis pessoal; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis.
Parafatologia: a tenepes; a autovivência da ofiex; a Central Extrafísica de Energia
(CEE); a defesa da homeostase holossomática.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis; o binômio afetividade-assistencialidade;
o binômio obra-prima–livro-investimento; o binômio colheita intrafísica–colheita intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio ambição evolutiva–autodiscernimento–interassistência;
o trinômio arco voltaico–tenepes–ofiex; o trinômio energética-bioenergética-parenergética;
o trinômio conscienciograma-energograma-proexograma; o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis.
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Antagonismologia: o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo iniciativa
/ acabativa; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo compléxis / incompléxis.
Politicologia: o surgimento da proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a bibliofilia; a assistenciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a escolha ante a antipodia neofobia-neofilia.
Maniologia: o combate pessoal à fracassomania.
Mitologia: a Antimitologia; a desmitificação generalizada autoconsciente.
Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Gesconologia;
a Bibliologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-autora-plantadora; a conscin-autora-colheiteira; a conscin lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o escritor-semeador; o completista; o intermissivista; o cognopolita; o tertuliano; o conscienciólogo; o professor; o pesquisador; o assistente
intrafísico; o agente motivador; o agente exemplificador; o homem de ação.
Femininologia: a proexista; a proexóloga; a escritora-semeadora; a completista; a intermissivista; a cognopolita; a tertuliana; a consciencióloga; a professora; a pesquisadora; a assistente intrafísica; a agente motivadora; a agente exemplificadora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens
determinator; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens
completista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: colheita intrafísica mínima = a resposta esperada aos empenhos pessoais
desenvolvidos pela megagescon executada; colheita intrafísica máxima = a ultrapassagem dos esforços aplicados à megagescon, bem além do esperado, trazendo o feliz desafio de maior trabalho
produtivo por meio da maximoréxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a colheita intrafísica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
02. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
03. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
05. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Gescon: Proexologia; Homeostático.
07. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
08. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Prova Geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A COLHEITA INTRAFÍSICA (TERCEIRO TEMPO EVOLUTIVO) ALCANÇA MAIORES RESULTADOS PRODUTIVOS
A PARTIR DO NÍVEL DE AUTOLUCIDEZ (RECUPERAÇÃO
DOS CONS) DA CONSCIN NA TERCEIRA IDADE FÍSICA.
Questionologia. Você já chegou ao terceiro tempo evolutivo nesta vida intrafísica?
Quais têm sido os resultados da autocolheita depois da autossementeira evolutiva?
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COLIDERANÇA INTERASSISTENCIAL
(LIDEROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coliderança interassistencial é a ação conjunta, coadjuvante, concomitante e harmônica entre a conscin, homem ou mulher, e a equipe extrafísica de amparadores, visando a orientar, conduzir, agregar e influenciar positivamente as demais consciências, a partir do
exemplarismo pessoal cosmoético, senso de prioridade e hiperacuidade permanente, a fim de contribuir para a amplificação da lucidez quanto aos holopensenes atuantes e estimular o autocomprometimento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo co procede do idioma Latim, cum, “com; companhia; simultaneidade”. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. O elemento de composição inter é proveniente do
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre, no espaço de”. O vocábulo assistência deriva do
mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Liderança compartilhada com amparo extrafísico. 2. Coliderança tarística. 3. Coliderança com foco assistencial. 4. Coliderança interconsciencial assistencial.
5. Coliderança de amparo. 6. Coliderança cosmoética. 7. Coatuação interassistencial. 8. Liderança conjunta de auxílio.
Neologia. As 4 expressões compostas coliderança interassistencial, coliderança interassistencial básica, coliderança interassistencial intermediária e coliderança interassistencial
avançada são neologismos técnicos da Liderologia.
Antonimologia: 01. Coliderança antiassistencial. 02. Coliderança antievolutiva. 03.
Coliderança anticosmoética. 04. Coliderança antifraterna. 05. Coliderança assediadora. 06. Coliderança manipuladora. 07. Coliderança autoritária. 08. Coliderança belicista. 09. Coliderança
dogmática. 10. Coliderança demagógica.
Estrangeirismologia: o breakthrough evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade; a network assistencial; a open mind; o rapport interconsciencial; o feedback sadio; o teamwork cosmoético; o upgrade da consciencialidade; a mutual assistance.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à liderança no processo evolutivo.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Liderar pelo
autexemplo. Coliderança assistencial: interaprendizagem. Liderança interassistencial: evolução.
Coloquiologia: a abertura de caminhos; o ato de não tirar o corpo fora; o jogo de cintura; o devagar e sempre; o ato de não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje; o ato de
aproveitar o vento a favor; o ato de nadar contra a correnteza.
Citaciologia. Eis, duas citações relativas ao tema: – Quando o líder efetivo dá o seu trabalho por terminado, as pessoas dizem que tudo aconteceu naturalmente (Lao-Tsé, 604531
a.e.c.). O que vale na vida não é o simples fato de termos vivido. É a diferença que fazemos na
vida de outras pessoas que irá determinar o significado da vida que levamos (Nelson Mandela,
1918–2013).
Proverbiologia. Eis 5 provérbios relacionados ao tema: – “O exemplo vale mais se comparado a mil palavras”. “As palavras movem, os exemplos arrastam”. “Nada é tão contagioso
quanto o exemplo”. “Diz-me com quem andas e te direi quem és”. “A persistência realiza o impossível”.
Ortopensatologia: – “Interassistencialidade. A longo prazo, seremos todos líderes interassistenciais”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da corresponsabilidade interassistencial; o holopensene pessoal da liderança; o holopensene pessoal da Cosmoética; o holopensene pessoal da
prioridade evolutiva; o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; a autovigilância pensênica; a flexibilidade pensênica para rever as autargumentações; a escuta parapsíquica dos padrões
holopensênicos dos indivíduos e dos ambientes; a flexibilidade pensênica para compreender as
heterargumentações; a retilinearidade pensênica; a autossustentação pensênica a partir das experiências pessoais; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a liderança compartilhada; o perfil liderológico singular de cada assistente;
o aprendizado da liderança interassistencial a partir das reciclagens ao longo das multiexistências;
a autenticidade consciencial; o abertismo consciencial; o autoconhecimento permanente; o autodidatismo do líder; a predisposição reciclogênica; a Higiene Consciencial; a aprendizagem na interdependência; a ponderação; a análise integrada das situações; a comunicabilidade assertiva; a capacidade de dizer “não” quando necessário; a comunicabilidade tarística; os aportes recebidos
e retribuídos na forma de liderança pró-evolutiva; a autossuperação das influências mesológicas;
o sentimento de gratidão da oportunidade evolutiva; o autexemplo enquanto modo de atuação;
a verbação necessária na coliderança para a eficácia tarística; o exemplo pessoal silencioso; a escolha em viver de modo interassistencial; o olhar assistencial sobrepairador; a dignidade implícita
na liderança cosmoética; o respeito pelo nível evolutivo de cada consciência; a percepção do limite da assistência; a discrição assistencial; a articulação das prioridades; a relevância de não se deixar contaminar pelos comportamentos alheios; a autorresponsabilidade na manutenção da anticonflitividade; a Descrenciologia aplicada de maneira prática; a escuta ativa; a atenção dividida;
o foco implícito na coliderança; a intencionalidade cosmoética validada; o incremento do nível de
entendimento da conscin lúcida com o amparador; a atenção aos detalhes e sincronicidades; o desenvolvimento do senso universalista compartilhado na coliderança interassistencial; o fato de toda consciência ser líder em algum momento; o fato de toda a consciência ser liderada em algum
momento; o modelo liderológico evolutivo a ser imitado; o modelo antievolutivo a ser evitado;
o contributo na formação de novos líderes a partir do autexemplo cosmoético.
Parafatologia: a coliderança interassistencial; a liderança alicerçada no amparo extrafísico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o abertismo parapsíquico; a autoconscientização multidimensional (AM); o parapapel do líder na coliderança interassistencial; a autorreceptividade ao amparo extrafísico de função; a crescente sintonia com os amparadores extrafísicos; a crescente conexão com a equipe de parapreceptores; a visão de conjunto ampliada pela inspiração dos amparadores extrafísicos; o desenvolvimento continuado da autossustentação energética; o domínio da assimilação e desassimilação simpáticas (assim e desassim); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno parapsíquico esclarecedor; a hiperacuidade nas intervenções energéticas assistenciais; a amplificação da tenepes para além do horário estipulado,
quando necessário; o aprendizado do Curso Intermissivo (CI); a rememoração gradual de cons do
CI a partir do posicionamento interassistencial; a Pré-Intermissiologia enquanto ensaio para a liderança interassistencial pós-dessomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo líder intrafísico–amparo de função; o sinergismo amplificação de lucidez–responsabilidade proexológica; o sinergismo intercompreensão-esclarecimento; o sinergismo do grupo evolutivo.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da reponsabilidade evolutiva assumida no Curso Intermissivo;
o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da evolução conjunta;
o princípio da retribuição; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o exemplarismo pessoal; o código pessoal das prioridades evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria da liderança cosmoética; a teoria do amparo consciencial; a teoria da interassistência; a teoria do autexemplarismo;
a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da evolução consciencial; a teoria da minipeça no
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a teoria da Evoluciologia.
Tecnologia: a técnica de acolher e orientar outras consciências a partir da intencionalidade sadia; a técnica da escuta ativa; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica de permanecer em silêncio quando relevante; a técnica da sintonia
fina com o amparador; as técnicas do exemplarismo pessoal cosmoético; a técnica da autorreflexão regular sobre a forma de atuação; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
a técnica do desenvolvimento do senso de universalismo.
Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado lúcidos.
Laboratoriologia: as vivências intraconscienciais e interconscienciais diárias nos holopensenes atuando enquanto laboratório conscienciológico; as interações em diferentes grupos
funcionando ao modo de laboratório conscienciológico; a conexão com o amparo extrafísico sendo laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia;
o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito interassistencial da liderança a partir do exemplarismo cosmoético; os efeitos do sorriso autêntico na interação com
outras consciências; o efeito de incentivar o potencial de transformação interconsciencial; os
efeitos do comportamento consciente; o efeito da dignidade na interação; o efeito da singularidade na intercompreensão; o efeito curativo do reconhecimento da singularidade do outro; o efeito
da interdependência; o efeito da equipe extrafísica de amparadores na coliderança; o efeito da
compreensão do papel de minipeça lúcida.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da assunção da autoliderança; as
neossinapses geradas pela conexão com o amparo extrafísico; as neossinapses resultantes da interassistencialidade; as neossinapses adquiridas na intercooperação; as neossinapses geradas
pela observação da conduta exemplar; as neossinapses rememoradas do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo da liderança interassistencial conjunta; o desenvolvimento da liderança assistencial ao longo do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
Enumerologia: a disponibilidade conjunta interassistencial; a assunção conjunta da responsabilidade evolutiva; a articulação conjunta das prioridades; o ato conjunto de unir esforços;
o desenvolvimento conjunto da sintonia fina; a sustentação conjunta das energias; o aprimoramento conjunto do senso universalista.
Binomiologia: o binômio liderança pessoal–coliderança interassistencial; o binômio
exemplarismo cosmoético–liderança amparada; o binômio prioridade assistencial–retribuição
evolutiva; o binômio admiração-discordância pautando a coliderança interassistencial; o binômio
percepção-parapercepção; o binômio autoconhecimento permanente–heterocompreensão ampliada.
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Interaciologia: a interação coliderança-interassistência; a interação líder amparador–
–líder assistente–liderado assistido.
Crescendologia: o crescendo da qualificação interassistencial; o crescendo hipoacuidade-hiperacuidade; o crescendo coliderança taconista–coliderança tarística; o crescendo retribuição-contribuição; o crescendo da conquista da força presencial.
Trinomiologia: o trinômio liderado-líder-colíder; o trinômio predisposição assistencial–predisposição para a liderança–amparo de função; o trinômio intercooperação-intercompreensão-interassistencialidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma.
Polinomiologia: o polinômio autenticidade–abertismo–adaptabilidade–conduta interassistencial; o polinômio lucidez–sobrepairamento–discrição interassistencial–coliderança; o polinômio Higiene Consciencial–senso de prioridade–amparo de função–liderança conjunta; o polinômio local certo–momento certo–pessoa certa–palavra certa; o polinômio necessidade–prontidão–verbação–potencializador de mudança.
Antagonismologia: o antagonismo coliderança interassistencial / coliderança antievolutiva; o antagonismo coliderança interdependente / coliderança dependente; o antagonismo
abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo intercooperação / intercompetição; o antagonismo orientação sadia / manipulação nosográfica.
Paradoxologia: o paradoxo da discrição na liderança interassistencial; o paradoxo de
a coliderança interassistencial não depender necessariamente da função de líder da conscin na
Socin.
Politicologia: a liderocracia; a interassistenciocracia; a exemplocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a energocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço aplicada à liderança interassistencial; a lei da Cosmoética; a lei do transformismo; a lei do retorno evolutivo.
Filiologia: a assistenciofilia; a exemplofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a energofilia; a amparofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias atravancadoras da coliderança interassistencial;
a compreensão enquanto fator desbloqueador de fobias associadas à coliderança assistencial.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST) totalmente remida em função da
atuação conjunta com a equipex.
Maniologia: a superação da mania de se nivelar por baixo.
Mitologia: o mito de poder agradar a todos; a eliminação do mito da solidão; a desmistificação dos mitos sobre o parapsiquismo.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a lideroteca; a cosmoeticoteca; a prioroteca; a energoteca; a sinaleticoteca; a parapercepcioteca; a discernimentoteca; a maturoteca;
a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Liderologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Exemplologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Holobiografologia; a Maxiproexologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin minipeça assistencial lúcida; a conscin líder; o ser desperto; a conscin teleguiada autocrítica; o grupo evolutivo; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o agregador; o amparador intrafísico; o articulador consciencial; o assistente autolúcido; o atacadista consciencial; o autexemplarista autocrítico; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o diplomata; o docente
conscienciólogo; o epicon lúcido; o escritor conscienciólogo; o evoluciente; o intermissivista;
o inversor existencial; o ofiexista; o paradiplomata; o proexista; o proexólogo; o reciclante exis-
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tencial; o pesquisador; o projetor consciente; o reeducador; o tenepessólogo; o verbetólogo;
o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a agregadora; a amparadora
intrafísica; a articuladora consciencial; a assistente autolúcida; a atacadista consciencial; a autexemplarista autocrítica; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a diplomata; a docente consciencióloga; a epicon lúcida; a escritora conscienciológica; a evoluciente; a intermissivista;
a inversora existencial; a ofiexista; a paradiplomata; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a reeducadora; a tenepessóloga; a verbetóloga;
a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coliderança interassistencial básica = a exercida no âmbito do holopensene familiar do assistente; coliderança interassistencial intermediária = a influente nos holopensenes dos grupos de atuação da conscin; coliderança interassistencial avançada = a desempenhada nas demandas interassistenciais policármicas.
Culturologia: a cultura da intercooperação assistencial; a cultura da interassistencialidade; a cultura da evolução consciencial lúcida; a cultura do autexemplo cosmoético; a cultura
do amparabilidade; a cultura da gratidão; a cultura da retribuição; a cultura da quebra de paradigmas; a cultura da Taristicologia; a cultura da Reeducaciologia.
Verbação. O exemplarismo pessoal cosmoético predispõe à intercooperação com a equipe extrafísica de amparadores, criando condições para a coliderança interassistencial.
Autavaliação. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, na ordem alfabética,
7 condições seguidas de autoquestionamentos, sugeridas com o propósito de estimar o nível de
atuação de cada conscin, favorecedor ou não da conexão com o amparo extrafísico:
1. Autodesassedialidade. Qual o percentual diário de equilíbrio pessoal, sem se deixar
afetar pelas intervenções intra, inter e extraconscienciais assediadoras?
2. Hiperacuidade. Qual o percentual de lucidez intra e extrafísica subjacente às ações
assumidas?
3. Intencionalidade. Qual o percentual de intencionalidade cosmoética nas manifestações pensênicas cotidianas?
4. Interassistencialidade. Qual o percentual de disponibilidade para atendimento às demandas assistenciais?
5. Pacificação. Qual o percentual de pacificação íntima na conduta diária, a partir do reconhecimento de estar fazendo o melhor em função das condições do momento evolutivo?
6. Priorologia. Qual o percentual de escolhas pró-evolutivas na agenda diária?
7. Voliciologia. Qual o percentual de autodeterminação na assunção das responsabilidades evolutivas?
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coliderança interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
04. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
05. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento dinâmico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Escala da discrição: Holomaturologia; Homeostático.
11. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
12. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
14. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

ESTIMULAR O COMPROMETIMENTO DAS CONSCIÊNCIAS
COM O PRÓPRIO PROCESSO EVOLUTIVO DESENCADEIA
O AUTEXEMPLARISMO COSMOÉTICO E O ALINHAMENTO
COM A COLIDERANÇA INTERASSISTENCIAL POLICÁRMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta qual nível da interação com equipe
extrafísica de amparadores, a partir do compromisso com a liderança evolutiva a favor de si e das
demais consciências? Como isso se reflete na prática?
Bibliografia Específica:
1. Hicks, Donna; Dignidade: O Papel que desempenha na Resolução de Conflitos (Dignity: The Essencial
Role it plays in Resolving Conflit); pref. Desmond Tutu; trad. Fernanda Barrão; revisora Sandra Pereira; 240 p.; 22 caps.;
3 citações; 2 enus.; 1 foto; 70 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Bizâncio; Lisboa; Portugal; 2013; páginas 77, 84, 89 e 184.
2. Hooper, Alan; Potter, John; Liderança Inteligente: Criar a Paixão pela Mudança (Intelligent Leadership:
Creating a passion for change); 222 p.; 8 caps.; 17 x 21 cm; 9ª Ed.; Atual Editora; Lisboa; Portugal; 2005; páginas 21
a 24 e 111 a 151.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 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 240 a 242 e 1.105.
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 de evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 887.
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; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 536.
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COLOQUIALISMO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O coloquialismo é o estudo técnico da maneira ou do tom coloquial de expressão, ou seja, da linguagem falada cotidiana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo colóquio vem do idioma Latim, colloquium, “colóquio; conversa”.
Surgiu em 1532. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, formador de nome de ação de
verbos; e também designador de características próprias da linguagem de certas pessoas e particularidades de determinados vocábulos e expressões.
Sinonimologia: 1. Estudo do colóquio. 2. Registros da coloquialidade. 3. Dialogação.
4. Interlocução.
Neologia. Os 2 vocábulos minicoloquialismo e megacoloquialismo são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Mudez. 2. Monólogo. 3. Solilóquio. 4. Hipofonia. 5. Silêncio.
6. Conscienciês.
Estrangeirismologia: as informações off-the-record.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o homopensene; a homopensenidade; o contrapensene; a contrapensenidade.
Fatologia: o coloquialismo; o coloquialismo interfamiliar; o coloquialismo social; o coloquialismo informal; o coloquialismo diplomático; o coloquialismo teatral; o coloquialismo cinematográfico; a variável da Conscienciologia; a verbalização; a fala; a linguagem; a dicção; a comunicabilidade pessoal; a comunicação interconsciencial; a inteligência laringochacral; a desinibição; o diálogo de surdos; a conversa de botequim; a atualização das fofins; a prosa; o ato de jogar conversa fora; o Clube da Luluzinha; o Clube do Bolinha; a pompa verbal; a apologia; os
idiomas em evolução; as gírias; os jargões; os diálogos; a Erística; a Maiêutica; as interlocuções;
a pergunta; a resposta; a discussão; o dicionário cerebral pessoal de sinônimos; o boca a boca; as
notícias da boca para o ouvido; as fofocas; os tititis; o falatório; o comentário; as infâmias; a acareação cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Enumerologia: a tertúlia; a aula; o debate; o discurso; a récita; a entrevista; a conferência; a parlamentação.
Filiologia: a sociofilia.
Sindromologia: a síndrome da reunionite.
Holotecologia: a linguisticoteca; a fonoteca; a comunicoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Coloquiologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Dialética; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Energossomatologia; a Verbaciologia;
a Conformática.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar.
Masculinologia: o comunicólogo; o locutor; o palestrante; o conferencista; o professor;
o interlocutor.
Femininologia: a comadre; a tagarela; a linguaruda; a comunicóloga; a locutora; a palestrante; a conferencista; a professora; a interlocutora.
Hominologia: o Homo sapiens interlocutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicoloquialismo = o olhar; megacoloquialismo = o comício político.
Etiologia. A possessão interconsciencial começa pela penetração da consciência possessora na mente da outra, possuída, quando exige e mantém tal estado de intrusão máxima caracterizado por 3 condições da vítima, nesta ordem crescente de relevância:
1. Pensenes. Tem os pensamentos de outrem: a pensenização forasteira assentada em
xenopensenes.
2. Laringochacra. Fala com as palavras de outrem: o coloquialismo extraterrestre.
3. Atitudes. Segue os hábitos de outrem: o comportamento bizarro.
Impactoterapia. Do ponto de vista da Experimentologia, a conscin vigorosa emprega
palavras fortes geradas pela própria coragem interior. Tais palavras são dinâmicas na repercussão
e construtivas nos efeitos. Daí nasce a técnica pessoal da Impactoterapia Cosmoética, a demonstração indiscutível da holomaturidade consciencial.
Surpreendência. De acordo com a Conscienciometrologia, a rigor, os fatos apontam, todo dia, o realismo evolutivo. Por exemplo, há conscins pensando cinologicamente, ainda vivendo
na condição de cachorros. Por terem perdido a cauda, não podem mais abanar a saudação, empregando a língua, escravas do laringochacra, tornando-se linguarudas, tagarelas ou verborrágicas.
Racionalmente, a antiga solução canina de abanar o apêndice caudal de satisfação ainda não foi
superada por muita gente.
Monopólio. Pela Cosmoeticologia, quem fala excessivamente tropeça nas palavras, precipita-se nas ações e atropela as consciências. Há destinos evolutivos comandados erroneamente
pelo laringochacra monopolizador, quando atuando com poder maior, acima do mentalsoma,
o paracorpo do autodiscernimento cosmoético.
Reflexão. Sob a ótica da Evoluciologia, o momento capaz de alterar mais e para melhor
o destino evolutivo é o da reflexão e não o da conversação. Em geral, tal momento evolutivo decisivo se apresenta com sinalética energética e manifesta-se com raízes parapsíquicas.
Taxologia. Conforme a Experimentologia, eis 12 características básicas, listadas na ordem funcional, apresentando indicações para o esclarecimento mais amplo do coloquialismo:
01. Palavras: locuções.
02. Retórica: oratória, eloquência, Filologia.
03. Comunicação: conversação, confabulação.
04. Fonética: Fonologia.
05. Expressões idiomáticas: idiomatismos.
06. Laringochacra.
07. Tagarelice.
08. Jargões: Terminologia, Nomenclatura, Orismologia.
09. Gírias: frases-feitas, baixo calão.
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10. Linguagem dos sinais.
11. Leitura dos lábios.
12. Dicionários de Gírias: lexicoteca, Lexicologia.
Teática. Segundo a Holomaturologia, o Homem utiliza a vida e o Universo como quer
e pode, dependendo do autodiscernimento. O Sol dá vida às plantas (e, dizem, os vegetais ainda
não têm inteligência) e dá a morte pelo câncer (melanoma) ao Homem (e, dizem, é o rei da criação), o primado da percuciência e da inteligência. Conclusão: não se pode seguir apenas as palavras ouvidas. Viver a vida sadia é empregar a técnica da teática com o autodiscernimento.
Antinotícia. Várias expressões do coloquialismo sintetizam a antinotícia: blablabá, nhenhenhém, lengalenga.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o coloquialismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Palavra: Comunicologia; Neutro.
6. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

O LARINGOCHACRA SE INCLUI ENTRE OS MAIORES
AGENTES NO RECRUTAMENTO MUNDIAL DE ASSISTIDOS
NOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. HÁ INSANOS FALANDO
SEM PARAR E SEM NEXO ESPALHADOS PELA TERRA.
Questionologia. Qual percentual de relevância você dá ao coloquialismo? Em qual nível
de excelência cosmoética você se comunica com as pessoas? Você é mais da conversa fiada ou da
conversa afiada?
Bibliografia Específica:
01. Bueno, Silveira; A Arte de Falar em Público; X + 214 p.; 7 caps.; alf.; 21,5 x 14,5 cm; br.; 8a Ed.; Editora
Saraiva; São Paulo, SP; 1964; páginas 11 a 34.
02. Campos, Aluizio Mendes; Dicionário Francês-Português de Locuções; apres. Ângela Vaz Leão; 302
p.; glos. 2.617 termos; 22 refs.; alf.; 22 x 14,5 cm; br.; Editora Ática; São Paulo, SP; 1980; páginas 21 a 37.
03. Carmo-Neto, Dionísio Gomes; Teoria do Metadiscurso; 232 p.; 10 caps.; 196 refs.; 21 x 14,5 cm; br.;
4a Ed.; Editora P & A; Brasília, DF; 1998; páginas 37 a 56.
04. Chamberlain, Bobby J.; & Harmon, Ronald M.; A Dictionary of Informal Brazilian Portuguese; apres.
Gregory Rabassa; XX + 702 p.; 91 abrevs.; glos. 7.500 termos; 51 refs.; alf.; 23,5 x 16 x 4,5 cm; enc.; Georgetown University Press; Washington, DC; EUA; 1983; páginas 33 a 87.
05. Collins, Donald E.; & Gomes, Luiz L.; Dicionário de Gíria Americana Contemporânea (A Dictionary of
Contemporary American Slang); VI + 250 p.; glos. 4.000 termos; 98 refs.; 23 x 16 cm; br.; Livraria Pioneira Editôra; São
Paulo, SP; 1972; páginas 5 a 22.
06. Figueiredo, Candido de; O Que se Não deve Dizer: Bosquejos e Notas de Filosofia Portuguesa; 290
p.; Vol. III; alf.; 19 x 12 cm; br.; 5a Ed.; Livraria Clássica Editora; Lisboa; Portugal; 1955; páginas 7 a 26.
07. Flavell, Linda; & Flavell, Roger; Dictionary of Idioms and Their Origins; VIII + 216 p.; glos. 390 termos; 88 refs.; alf.; 20 x 13 cm; br.; Kyle Cathie; Londres; Inglaterra; 2000; páginas 11 a 46.
08. Fusaro, Kárin; Gírias de Todas as Tribos; pref. Eduardo Martins; II + 158 p.; 1 foto; 25 ilus.; 1 tab.; glos.
2.154 termos; alf.; 18 x 12 cm; Panda Books; São Paulo, SP; 2001; páginas 21 a 25.
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09. Godoy, Omar; A Vitória do Coloquialismo; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.991; Caderno:
G; Seção: Opinião; 1 foto; Curitiba, PR; 17.12.2000; página 10.
10. Gomes, Luiz L.; & Collins, Donald E.; Dicionário de Expressões Idiomáticas Americanas (A Dictionary
of American Idioms); VIII + 284 p.; glos. 5.000 termos; 23 x 16 cm; br.; Livraria Pioneira Editora; São Paulo, SP; 1964;
páginas 9 a 27.
11. Green, Jonathon; Cassell‟s Dictionary of Slang; X + 1.316 p.; 137 abrevs.; glos. 63.168 termos; 1.313
refs.; 23 x 17,5 x 5,5 cm; br.; Cassell; Londres; Inglaterra; 2000; páginas 38 a 186.
12. Harkes, Rosemary; & Machado, Teresa de Sousa; A Dictionary of Verbal Idioms; 284 p.; glos. 1.084 termos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Porto Editora; Porto; Portugal; 1983; páginas 10 a 23.
13. Marchese, Angelo; & Forradellas, Joaquín; Diccionario de Retórica, Crítica y Terminología Literaria
(Dizionario di Retorica e di Stilistica); trad. Joaquín Forradellas; 446 p.; 26 gráfs.; 6 tabs.; glos. 831 termos; 762 refs.; 21
x 13 cm; br.; 7a Ed.; Editorial Ariel; Barcelona; Espanha; Fevereiro, 2000; páginas 42 a 45.
14. Marcuschi, Luiz Antônio; Análise da Conversação; 94 p.; 9 caps.; 2 tabs.; 26 refs.; 18 x 12 cm; br.; Editora Ática; São Paulo, SP; 1986; páginas 9 a 13.
15. Moura, Ivone de; Org.; Por Outras Palavras: Dicionário das Frases Idiomáticas Mais Usadas na Língua Portuguesa; pref. e revisão Antônio Telmo; 164 p.; glos. 489 termos; 21 x 14,5 cm; br.; Edições Ledo; Lisboa; Portugal; 1995; páginas 23 a 27.
16. Neves, Orlando; Dicionários de Expressões Correntes; 480 p.; glos. 16.500 termos; 1 apênd.; 23 x 15 cm;
br.; 2a Ed. aum.; Notícias Editorial; Lisboa; Portugal; Junho, 2000; páginas 74 a 85.
17. Penna, Antonio Gomes; Comunicação e Linguagem; pref. Lourenço Filho; 168 p.; 20 caps.; 6 ilus.; 85
refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Fundo de Cultura; Rio de Janeiro, RJ; Março, 1970; páginas 24 a 41.
18. Penteado, José Roberto Whitaker; A Técnica da Comunicação Humana; XIV + 332 p.; 7 caps.; 250 enus.;
28 ilus.; 208 refs.; 1 apênd.; 21,5 x 15,5 cm; br.; 12a Ed.; Livraria Pioneira e Editora; São Paulo, SP; 1993; páginas 31 a 60.
19. Pugliesi, Marcio; Dicionário de Expressões Idiomáticas: Locuções Usuais da Língua Portuguesa; 310
p.; glos. 1.450 termos; br.; 20,5 x 14 cm; Editora Parma; São Paulo, SP; 1981; páginas 15 a 33.
20. Santos, Mário Ferreira dos; Técnica do Discurso Moderno; 248 p.; 8 caps.; 229 enus.; glos 1.137 termos;
23 x 15,5 cm; enc.; 4a Ed.; Livraria e Editôra Logos; São Paulo, SP; Outubro, 1959; páginas 33 a 45.
21. Schmitz, John Robert; Dinâmica do Português Falado; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 81; N. 26.282;
Caderno: Mais; Seção: Livros; São Paulo, SP; 18.03.01; página 20.
22. Serra e Gurgel, J. B.; Dicionário de Gíria, Modismo Linguístico: O Equipamento Falado do Brasileiro;
588 p.; glos. 16.000 termos; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed.; Editora Mania do Livro; Brasília, DF; 2000; página 109.
23. Trask, R. L.; A Dictionary of Phonetics and Phonology; XIV + 424 p.; 14 abrevs.; 4 gráfs.; 6 ilus.; 3 tabs.;
glos. 2900 termos; 473 refs.; 1 apênd.; 23,5 x 15,5 x 3,5 cm; br.; Routledge; Londres; Inglaterra; 1996; páginas 46 a 61.
24. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 155.
25. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 146, 150, 151, 473, 769, 793 e 1.115.
26. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 118.
27. Witter, Geraldina Porto; et al.; Condicionamento Verbal: Pesquisa e Ensino; 188 p.; 9 caps.; 12 gráfs.;
9 tabs.; 522 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Alfa-Ômega; São Paulo, SP; 1974; páginas 21 a 33.
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COLÓQUIO EVOLUTIVO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O colóquio evolutivo é a conversa amigável, cotidiana, informal e descompromissada, composta de achados tarísticos onde são obtidas lições inovadoras e verpons indispensáveis aos registros pesquisísticos da conscin, homem ou mulher, interessada em produzir
gescons.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra colóquio vem do idioma Latim colloquium, ―conferência‖. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Colóquio tarístico. 2. Conversa interassistencial. 3. Reunião informal esclarecedora. 4. Encontro informal pesquisístico.
Neologia. As 4 expressões compostas colóquio evolutivo, minicolóquio evolutivo, maxicolóquio evolutivo e megacolóquio evolutivo são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Colóquio verborrágico. 2. Conversa anticatalisadora inibida. 3. Comunicação improdutiva impulsiva. 4. Encontro formal pesquisístico.
Estrangeirismologia: a glasnost; a open mind; o feedback; a key of the problem; o evolutive way; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortocomunicabilidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Conversar:
saber escutar. Abro espaços interassistenciais?
Citaciologia. Eis 3 citações sobre o tema: – A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o ágil; o escrever lhe dá precisão (Francis Bacon 1561–1626). Ninguém é tão sábio que nada tenha para aprender, nem tão tolo que nada tenha para ensinar (Blaise Pascal
1623–1662). Toda vivência humana ocorre em conversas (Humberto Maturana 1928–).
Proverbiologia: – Duas cabeças pensam melhor que uma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da empatia interassistencial; o holopensene fraterno; os neopensenes pró-evolutivos; a neopensenidade; a sintonia pensênica; a ortobiose pensênica; o holopensene hígido do colóquio evolutivo; a conexão multidimensional com os xenopensenes; a xenopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade de associar neoideias e registrá-las
ao mesmo tempo.
Fatologia: o colóquio evolutivo; o colóquio sadio e produtivo; o abertismo consciencial;
as minitertúlias evolutivas; a conversa familiar; a conversa cotidiana; a reunião entre amigos;
a conduta interacional; a interconsciencialidade cotidiana madura; o acolhimento aberto; a conversa acolhedora e interassistencial; o clima familiar favorecendo a expansão das ideias; o bom
humor contagiante e desassediante de conversas amigas; a cooperação no acesso às neoideias;
a compreensão do conteúdo do colóquio; a priorização dos fatos elucidativos; as histórias de vida
incentivando a lucidez dos ouvintes; as ideias tarísticas levantadas nos encontros com amigos
e amigas; os encontros sincrônicos; o “café” com os companheiros evolutivos; a exposição de recins; a reunião com as amizades raríssimas, mentaissomáticas; as conversas esclarecedoras de
realidades intra e interconscienciais; o desenvolvimento da escuta ativa; a comunicação não violenta em assuntos polêmicos; o desenvolvimento do dicionário cerebral analógico; os ruídos na
comunicação; o silêncio da conversa malparada; o silêncio cosmoetificador de diálogos; a interação comunicativa facilitando o acesso a neoverpons; o saber esclarecer com palavras e gestos;
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o saber observar as palavras; a hiperacuidade interpessoal; a relação interpessoal e comunicativa;
os colóquios conflituosos; a cronêmica e a proxêmica construindo conhecimentos; a prontidão em
anotar; o registro pontual; a produção gesconológica; a inspiração gesconológica; a associação de
ideias; as conversas e os debates integrantes do processo gesconológico; a tares assertiva; a atração mentalsomática; o debate enriquecedor; o espaço relacional constituído pela linguagem interassistencial; a configuração das emoções; o modo de se relacionar e se organizar nas conversas;
a valorização dos processos de relacionamento em detrimento de concepções cristalizadas e fixas
de linguagens; o aproveitamento evolutivo do social; a recuperação de cons; a confluência de
fronteiras; a conversa enquanto elemento central da reeducação; os reencontros evolutivos; os
fatos enquanto fonte de inspiração; o desenvolvimento da manutenção da interação integrativos
com os outros indivíduos e com o meio.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na comunicação; a leitura parapsíquica assertiva das energias gravitantes no ambiente antes da apresentação de ideia; a paracomunicação com amparador de função;
a escuta parapsíquica; a inspiração gesconológica obtida por diferentes pontos de vista; a parapercuciência multidimensional; o diálogo pensênico afetuoso com o amparador; a polifonia da conscin parapsíquica; o irrompimento do paracérebro; o exercício do senso universalista; os extrapolacionismos parapsíquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo empatia–acolhimento dialogal; o sinergismo dos pensenes afins; o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade cognitiva.
Principiologia: o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio das interações pensênicas recíprocas; o princípio da afinidade; os princípios embasadores das técnicas de viver
evolutivamente; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio de
ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de generosidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria dos debates gesconológicos; a teoria da Conviviologia Grupal
Cosmoética.
Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo; a técnica do questionamento crescente; a técnica de saber falar lucidamente considerando o momento, o lugar, as testemunhas, as
palavras e o modo de inflexão da voz; a técnica de guardar silêncio no momento exato; a técnica
de registrar os achados pesquisísticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito da interação coloquiológica sobre a evolução interconsciencial;
o efeito da vivência do binômio atenção-interpretação; os efeitos do colóquio evolutivo potencializando a cosmovisão dos debatedores; o efeito do trinômio atenção dividida–taquipsiquismo–
– autotaquirritmia.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses a partir dos colóquios evolutivos.
Ciclologia: o ciclo de reuniões evolutivas cotidianas; o ciclo falar-ouvir; o ciclo interlocutório pensenizar-enunciar-ouvir-decodificar-repensenizar; o ciclo registrar-refletir; o ciclo
diálogo-questionamentos-análises; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: o colóquio gesconológico; o colóquio verponológico; o colóquio pedagógico; o colóquio verbetográfico; o colóquio pesquisístico; o colóquio enciclopédico; o colóquio
científico.
Binomiologia: o binômio solilóquio-colóquio; o binômio audição-resposta; o binômio
emissor-receptor; o binômio admiração-discordância; o binômio comunicação-multidimensionalidade; o binômio empatia-assertividade; o binômio excesso-carência.
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Interaciologia: a interação raciocínio divergente–raciocínio convergente; a interação
imaginação-fatos-parafatos; a interação parapsiquismo–raciocínio dedutivo; a interação associação ideativa–inteligência conceptual.
Crescendologia: o crescendo recepção-doação; o crescendo linguagem corporal–linguagem holossomática.
Trinomiologia: o trinômio amizade-cooperação-transformação; o trinômio reunir-misturar-partilhar; o trinômio respeito-diálogo-interassistência; o trinômio identidade-alteridade-grupalidade; o trinômio compreensão-interpretação-reação; o trinômio pensenidade-fala-escrita; o trinômio atenção-inspiração-reflexão.
Polinomiologia: o polinômio saber ouvir–saber falar–saber ler–saber escrever; o polinômio análise-síntese-autorreflexão-registro.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer;
o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo essência
/ aparência; o antagonismo clareza / obscuridade; o antagonismo comunicação centrífuga
/ comunicação centrípeta; o antagonismo vaidade / fraternismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a frase curta poder ser mais assertiva na comunicação
da ideia.
Politicologia: a liberdade de expressão na democracia; a debatocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço comunicacional; a lei da causa e efeito atuando na
responsabilidade pela comunicação.
Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia;
a evoluciofilia; a neofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a fobia de errar ao comunicar-se; a sociofobia; a enissofobia; a neofobia; a cogniciofobia.
Sindromologia: a síndrome da verborragia; a síndrome da alienação.
Maniologia: a fraseomania; a egomania; a mitomania; a monomania; a verbomania.
Mitologia: o mito de quanto mais comunicação melhor; o mito de o bom comunicador
ser a solução para todos os problemas; o mito de ser inteligente por ter vocabulário difícil.
Holotecologia: a teaticoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a pensenoteca; a filosofoteca; a experimentoteca; a linguisticoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a pesquisoteca;
a criticoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a interassistencioteca; a gesconoteca; a pancognoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Autocogniciologia; a Taristicologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Semiótica; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Linguística; a Parapedagogia; a Neoverponologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade bem falante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o emissor lúcido; o receptor lúcido; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o debatedor; o parapercepciologista; o pesquisador; o locutor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a emissora lúcida; a receptora lúcida; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a debatedora; a parapercepciologista; a pesquisadora; a locutora; 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 communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens controversus; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
professor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicolóquio evolutivo = a reunião informal com aprofundamento autopesquisístico; maxicolóquio evolutivo = a reunião informal com neoideias para a produção de
gescons; megacolóquio evolutivo = a reunião informal com extrapolacionismo intelectivo ou parapsíquico na autorrecuperação intensa dos cons magnos.
Culturologia: a cultura da Comunicologia; a cultura da interaprendizagem evolutiva;
a cultura da multiculturalidade da comunicabilidade interconsciencial evoluída.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 colóquio evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Comunicação assertiva: Comunicologia; Neutro.
02. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
03. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
04. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
06. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
07. Diálogo desassediante: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Enunciação pensênica: Comunicologia; Neutro.
09. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
11. Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
12. Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.

O COLÓQUIO EVOLUTIVO É O APROVEITAMENTO LÚCIDO
DE CONVERSAS COTIDIANAS INFORMAIS, REVELADORAS
DE NEOIDEIAS, VERPONS E ESCLARECIMENTOS UTILIZÁVEIS NA PRODUÇÃO DE FUTURAS OBRAS TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita as conversas amigáveis para obter
aprendizagens evolutivas? Já pensou na importância do colóquio evolutivo para a produção de
gescons?
Bibliografia Específica:
1. Niemeyer, Aline; Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade; pref. Cristiane Ferraro; revisores Laurentino Afonso; et al; 120 p.; 2 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 E-mail; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 27.
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2. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane
Ferraro; 164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 102.
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COLUNA VERTEBRAL
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coluna vertebral é a região anatômica do soma, pertencente ao sistema
neuromusculoesquelético, situado no dorso desde a base da cabeça até a pélvis, consistindo no
principal eixo de sustentação do corpo humano.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra coluna procede do idioma Latim, columna, “coluna; arrimo; escora; sustentação”. Surgiu no Século XIII. O termo vertebral vem do idioma Latim Científico, vertebralis, “relativo ou pertencente às vértebras”, derivado de vertebra, “vértebra; articulação”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Eixo de sustentação somático. 2. Espinha dorsal. 3. Axiossoma.
4. Raque.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo coluna: colunante; colunar; colunária; colunário; colunata; colunato; colunável; colunela; colunelo; colunense; coluneta; colunífera; colunífero; colunismo; colunista; paracoluna.
Neologia. As 3 expressões compostas coluna vertebral deficitária, coluna vertebral
equilibrada e coluna vertebral superavitária são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Medula espinhal. 2. Coluna cervical. 3. Coluna torácica. 4. Coluna
lombar. 5. Coluna lombossacra. 6. Membros. 7. Cabeça.
Estrangeirismologia: o backbone of the question; o checkup de rotina da coluna vertebral; o gap no trabalho devido à back pain; a máxima questionável no pain, no gain; os exercícios promovendo a core stabilization; o MDT – Mechanical Diagnosis and Therapy da coluna
vertebral.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fisiologia Humana.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares elucidando o tema: – Articulação requer movimentos. Estagnação produz bloqueios.
Coloquiologia: o frio na espinha ao falar em público; a Via Láctea considerada a espinha dorsal da noite.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentabilidade somática aumentando o autodiscernimento holossomático; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade nutrindo os bloqueios energéticos; os ortopensenes refletidos na higiene postural.
Fatologia: a coluna vertebral; a proposta da abordagem somática buscando compreender
a complexidade do soma indissociado da mente; o pilar multiarticulado; o arrimo postural equilibrado; o sustentáculo visceral; o eixo de movimentação do corpo; a formação das curvas da coluna no período neonatal; as cifoses e lordoses fisiológicas da coluna; a hipercifose dorsal; a hiperlordose lombar; as escolioses; o canal vertebral; a estenose do canal vertebral provocando sintomas periféricos; a tensão, a compressão e o cisalhamento do disco; a hérnia de disco; a fluência
e a histerese dos ligamentos; a diferenciação das regiões da coluna em cervical, dorsal, lombar
e sacrococcígea; as 33 vértebras; as vértebras extranumerárias; os gânglios do sistema nervoso autônomo (SNC); as dores da coluna vertebral e adjacências; os traumas da coluna provocados por
acidentes; o trauma medular; a paraplegia; a tetraplegia; a cirurgia de coluna bem indicada; as
sequelas das cirurgias da coluna; as cirurgias desnecessárias da coluna; a osteoporose causando
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fraturas nas vértebras; a fibromialgia; a lombalgia acometendo 80% da população mundial; o salto alto causando desequilíbrios na coluna vertebral; o relaxamento das curvas naturais da coluna;
os problemas mecânicos da coluna; a dor referida; a dor irradiada; a dor ignorada; a dor na condição de sinal de alerta nem sempre observado; a obesidade contribuindo para a degeneração da coluna vertebral; o tabagismo retardando a cicatrização de minidoenças; a inatividade; o sedentarismo; a ergonomia da coluna vertebral; a tecnologia do desenho industrial a serviço da saúde da coluna; as dores interferindo no tempo de estudo; a necessidade de entender a Fisiologia da coluna
para quem precisa escrever; a má postura sentada por si só causando grande parte das dores da
coluna; a boa postura fazendo parte do estilo pessoal; o uso inteligente do soma; o sapato, a cadeira e o colchão sendo os principais elementos fixadores de posturas; a parafernália ortopédica; os
instrumentos pró-saúde; a Fisioterapia Postural; a Fisioterapia Ortopédica; a reabilitação traumato-ortopédica; a Acupuntura; a massoterapia; os recursos físicos da eletrotermoterapia funcionando para analgesia e relaxamento; a adaptação evolutiva da postura bípede.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo desbloqueios na coluna vertebral; o estado vibracional potencializado a partir da coluna vertebral; os
bloqueios chacrais acometendo regiões específicas da coluna; o nucalchacra e as dores cervicais;
a descablagem de assediadores; a paracirurgia da coluna vertebral; o arco voltaico craniochacral;
o equilíbrio postural espontâneo observado frequentemente após a megaeuforização; a sinalética
energética contendo manifestações na coluna vertebral; o acidente de percurso parapsíquico acometendo a coluna vertebral; a Parassemiologia da postura; a postura durante a tenepes; as descompensações do umbilicochacra interferindo no equilíbrio da coluna vertebral; o autodomínio
energossomático; o autodomínio do soma ajudando na interpretação dos parafenômenos; a exteriorização energética feita pelo epicon na região da coluna vertebral do aluno no curso ECP2; os
banhos energéticos na região da coluna; a implantação de aparelhos extrafísicos na coluna; a paracoluna vertebral; a conexão do cordão de prata na região da nuca.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico assimilação energética antipática–dor na coluna; o sinergismo atividade física–desbloqueios energéticos; o sinergismo saúde física–saúde
mental; o sinergismo patológico doença–comportamento de doente; o sinergismo autodomínio
somático–autodomínio energético.
Principiologia: o princípio de a função organizar o órgão; o princípio do exemplarismo
pessoal nos cuidados da coluna vertebral; o princípio dos 4 pês prevenção-precaução-prudência-proteção; o princípio da ação e reação; o princípio do detalhismo; o princípio da otimização;
o princípio do ―se não é bom, não adianta fazer maquilagem‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando os cuidados posturais e a atividade física regular; o código pessoal vigente (CPV).
Teoriologia: a teoria do autodomínio da psicomotricidade; a teoria do macrossoma.
Tecnologia: a técnica da postura correta aplicada diariamente; a técnica da autochecagem holossomática; a Autoparassemiologia através da técnica da autopercepção energética da
coluna vertebral; a técnica da autorrelaxação psicofisiológica; a técnica da desassim; a técnica
da reeducação postural global (RPG) ajudando na autoconscientização corporal e no alinhamento
da coluna vertebral; as técnicas projetivas; a automegafocagem energossomática através das técnicas bioenergéticas a partir da coluna; a técnica da autochecagem diária da coluna.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível da Parageneticologia.
Efeitologia: o efeito placebo; o efeito nocebo; o efeito salutar dos exercícios físicos regulares específicos para condicionamento físico, muscular e postural; o efeito das dores na coluna na quebra da rotina intelectual; os efeitos colaterais do uso indiscriminado de antiinflamatórios; os efeitos cumulativos do excesso de peso; os efeitos da acídia manifestos no sedentarismo.
Neossinapsologia: as neossinapses do autocuidado minimizando a incidência das dores
nas costas; as neossinapses do checkup profilático da coluna; as neossinapses da sustentabilidade
somática impactando na vida bioenergética.
Ciclologia: o ciclo de desperdício das autopotencialidades somáticas; o ciclo circadiano influenciando a recuperação de minidoenças da coluna.
Enumerologia: a coluna espinhal; o esqueleto axial; o eixo do corpo; a linha mestra dos
movimentos; a sustentação corporal; o apoio do crânio; o conduto neural.
Binomiologia: o binômio conscin-consciex; o binômio malhação muscular–malhação
intelectual; o binômio cérebro-cerebelo; o binômio desvio recente–desvio permanente; o binômio
flexibilidade somática–flexibilidade mental; o binômio atividade física regular–manutenção de
funcionalidades.
Interaciologia: a interação postura física–força presencial; a interação de fatores biopsicossociais nas dores da coluna vertebral; as interações da Psiconeuroimunologia na recuperação das dores da coluna; a interação acalmia somática–acalmia mental; a interação Fisiologia-Parafisiologia.
Crescendologia: o crescendo paradigma da doença–paradigma da saúde; o crescendo
soma-holossoma; o crescendo autorganização somática–retilinearidade autopensênica; o crescendo biofilia-conscienciofilia.
Trinomiologia: o trinômio saúde-terapia-cirurgia; o trinômio risco-acidente-sequela;
o trinômio autodomínio somático–autodomínio energético–fluência parapsíquica; o trinômio alinhamento-arranjo-conexão constituindo a harmonia da coluna vertebral.
Polinomiologia: o polinômio dor-imobilização-incapacidade-medo; o polinômio dor-atividade-funcionalidade-autossegurança; o polinômio pulso sanguíneo–pulsação energética–
–energosfera–holosfera.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo funcionalidade / estética; o antagonismo ação / inação; o antagonismo dor associada a sofrimento / dor associada
a indicador de ―algo não vai bem‖; o antagonismo adaptações da coluna decorrentes da gestação humana / adaptações da coluna decorrentes da gestação consciencial; o antagonismo flexibilidade / encurtamento; o antagonismo eutonia / distonia.
Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma transitório; o paradoxo da assimetria harmônica da coluna; o paradoxo de dores intensas poderem ser rapidamente reversíveis
e dores brandas, às vezes, serem graves, recorrentes e difíceis de solucionar.
Politicologia: as políticas públicas de saúde preventiva; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Fisiologia; as leis da Mecânica;
a lei da gravidade afetando a postura e degeneração da coluna.
Filiologia: a assistenciofilia; a posturofilia; a proexofilia; a gesconofilia; a mentalsomatofilia; a somatofilia; a biofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da deficiência postural (SDP); a síndrome da dispersão
consciencial.
Maniologia: a mania errada de sentar relaxado; a mania errada de estralar a coluna;
a mania de doença; a riscomania.
Mitologia: o mito de todas as dores da coluna sempre serem causadas por patologia
grave; o mito da cirurgia sendo única solução para as hérnias de disco; o mito do repouso para
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tratamento das dores da coluna; o mito de somente os exames de imagem diagnosticarem os problemas de dores na coluna; o mito do alinhamento perfeito da coluna vertebral.
Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; a antissomatoteca; a anatomo-teca; a
androteca; a ginoteca; a dietoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Paranatomia; a Parafisiologia; a Holossomatologia; a Paracirurgia; a Parassemiologia; a Macrossomatologia; a Intrafisicologia; a Recexologia;
a Recinologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;
o fisioterapeuta; o ortopedista; o cirurgião; o neurologista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a fisioterapeuta; a ortopedista; a cirurgiã; a neurologista.
Hominologia: o Homo sapiens instrumentalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coluna vertebral deficitária = a do(a) adulto(a) de meia-idade negligente
com a própria coluna, sofrendo crises recorrentes de dores há 20 anos; coluna vertebral equilibrada = a do(a) inversor(a) pesquisador(a) cuidando da própria coluna vertebral desde a infância sem
dores na coluna vertebral na meia-idade; coluna vertebral superavitária = a do(a) geronte, trabalhador(a) intelectual, usufruindo de boa saúde da coluna e dando manutenção ao trabalho, sem
grandes lacunas devido à ausência de dores na coluna vertebral.
Culturologia: a cultura da Profilaxia; a cultura da autossustentabilidade.
Fisiologia. Segundo os princípios da Fisiologia, eis, na ordem funcional, 10 funções da
coluna vertebral consideradas entre as de maior importância:
01. Condução. Encerra a porção ramificada do Sistema Nervoso Central, a medula espinhal.
02. Proteção. Anteparo de proteção para muitos órgãos internos.
03. Fixação. Base para fixação de músculos, ligamentos e tendões.
04. Sustentação. Suporte estrutural para cabeça, ombros, tórax.
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05. Conexão. Ligação da parte superior e inferior do corpo.
06. Equilíbrio. Distribuição de peso e equilíbrio do corpo.
07. Mobilidade. Promoção da flexibilidade e mobilidade corporal devido aos movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral.
08. Hematopoiese. Produção de células vermelhas.
09. Reserva. Armazenamento de minerais nos ossos.
10. Amortecimento. Absorção e dissipação de choques mecânicos e pressão gravitacional.
Enfermidades. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, enumeradas na ordem alfabética, 15 doenças e / ou alterações somáticas envolvendo o universo da coluna vertebral:
01. Artrite: o conjunto de sintomas e sinais inflamatórios, resultantes de lesões articulares produzidas por fatores genéticos, orgânicos, ocupacionais e / ou ambientais.
02. Ciatalgia e lombociatalgia: a manifestação dolorosa localizada na região lombar
e / ou na nádega, coxa, perna e pé; a compressão do nervo ciático em algum ponto do trajeto delimitado desde a região lombar até o pé.
03. Escoliose: o desvio lateral da coluna vertebral, decorrente da rotação e deslocamento lateral de vértebras; a coluna em “S” ou em “C”; os desvios causados por doenças, disfunções
metabólicas, assimetrias dos membros inferiores e / ou problemas congênitos.
04. Estenose do canal vertebral: a condição dolorosa causada por estreitamento do canal vertebral comprimindo a medula espinhal e os nervos, podendo ocasionar alteração de sensibilidade e motora.
05. Fratura vertebral: a fragmentação ou ruptura da vértebra podendo ou não produzir
sintomas; a ocorrência por trauma, queda, esforço físico principalmente quando associadas a osteoporose.
06. Hérnia de disco: a projeção da parte central do disco intervertebral para além dos
limites normais; a possível decorrência de trauma ou falta de condicionamento físico e postural.
07. Hipercifose: o aumento da convexidade da curva torácica da coluna vertebral em
decorrência predominante da má postura e condicionamento físico insuficiente; a espondilite anquilosante; a osteoporose senil.
08. Hiperlordose: o aumento da concavidade das curvaturas lombar e / ou cervical associada a desequilíbrios musculares.
09. Luxação vertebral: o deslocamento de alguma vértebra, podendo ser causada por
fatores congênitos, traumas ou até mesmo espirro forte.
10. Osteoartrose, ou artrose: o processo de degeneração e desgaste articular, normalmente devido a desequilíbrio entre o desgaste e reparo da cartilagem que reveste a articulação.
11. Síndrome de disfunção: a deformação mecânica de tecidos moles limitados estruturalmente decorrente de cicatriz, fibrose, aderência, encurtamento adaptativo, causando dor
e restrição funcional.
12. Síndrome do desarranjo: a deformação mecânica causada por ruptura anatômica ou
deslocamento interno do segmento do movimento, resultando em dor e limitação funcional.
13. Síndrome postural: a deformação mecânica de tecidos moles normais causada por
stress postural prolongado e resultando em dor.
14. Trauma medular: a lesão das estruturas medulares decorrente de evento traumático, a exemplo de acidentes automobilísticos ou motociclísticos, mergulho, agressão com arma de
fogo ou queda, interrompendo a passagem de estímulos nervosos através da medula.
15. Tumor: a presença de tumor primário ou metástases decorrentes de tumores em outros órgãos; os tumores benignos mais frequentes na parte posterior das vértebras e o segmento
torácico, em geral, mais acometido por metástases.
Estatísticas. Segundo a National Ambulatory Medical Care Survey, no período entre
1980 e 1990, as lombalgias ficaram em quinto lugar no ranking de visitas aos consultórios médi-
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cos seguidas, de modo geral, pela hipertensão arterial, cuidados pré-natais, checkups periódicos
e infecções respiratórias.
Repouso. Muito do agravamento da incapacidade causada pela lombalgia decorre da
prescrição equivocada de repouso por simples dores nas costas.
Terapeuticologia. Dentro do campo da Autossuperaciologia, a observação da natureza
das dores da coluna e orientação com base no estado fisiológico dos tecidos afetados fará grande
diferença nos resultados finais e na recuperação das atividades de vida diária. Seguem, em ordem
funcional, 7 princípios utilizados para reabilitação da coluna, fundamentados no trinômio habilidade-capacitação-independência:
1. Ativação precoce: atividades selecionadas e estruturadas, adequadas para o nível individual de funcionamento.
2. Responsabilidade dividida: ênfase no papel ativo do indivíduo na reabilitação e na
divisão da responsabilidade com os terapeutas.
3. Recuperação de função: exercício das funções físicas naturais e recuperação da produtividade, em vez de apenas buscar alívio sintomático ou simplesmente reduzir o comportamento de doente, manifesto por exemplo através de queixas dolorosas e baixa disposição para se movimentar.
4. Reeducação e profilaxia: rigor quanto ao reforço das práticas de segurança e comportamento adequado das atividades para prevenção de acidentes de trabalho e dor crônica.
5. Capacitação para o autogerenciamento: ativação das competências cognitivo-comportamentais, incluindo o controle dos sintomas em vez de deixá-las controlarem a atividade.
6. Retorno à produtividade: mínimo tempo afastado da rotina diária do trabalho.
7. Priorização de recursos autológicos: analgésicos e modalidades passivas utilizadas
com moderação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coluna vertebral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Boca: Somatologia; Neutro.
06. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
07. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
08. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
09. Maxianatomização holossomática: Parafisiologia; Neutro.
10. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
11. Pescoço: Somatologia; Neutro.
12. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Soma: Somatologia; Neutro.
14. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
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APRENDER E DOMINAR O FUNCIONAMENTO DA COLUNA
VERTEBRAL É ESSENCIAL A TODA CONSCIN NA TERRA,
SOBRETUDO AS INTERESSADAS EM QUALIFICAR E PROLONGAR A PRODUTIVIDADE MENTALSOMÁTICA SALUTAR.
Questionologia. O quanto você, leitor ou leitora, conhece do funcionamento e das características específicas da coluna vertebral? Já possui técnicas profiláticas para evitar quebras de rotina devido às dores ou sucumbe a elas frequentemente?
Bibliografia Específica:
1. Deyo, Richard A.; Low Back Pain; Reportagem; Scientific American; Revista; Mensal; N. 2; Vol. 279; Seção: Capa; 1 enu.; 1 foto; 1 gráf.; 2 ilus.; New York, NY; USA; Agosto, 1998; capa e páginas 28 a 33.
2. Mckenzie, Robin; Trate você mesmo sua Coluna (Treat your own Back); trad. Texto, Tradução & Revisão;
revisor técnico José Liberato Jr.; 120 p.; 9 caps.; 83 fotos; 1 ilus.; 17,5 x 12,5 cm; br.; 2ª Ed.; TTMT; Belo Horizonte, MG;
2007; páginas 5 a 55.
3. Pereira, Cilene; & Rodrigues, Greice; O Alívio da Dor nas Costas (Oito em cada Dez Adultos sofrerão do
Mal algum Dia. Conheça as Novidades para Combatê-lo); Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.906; Seção: Capa; 5 enus.; 2 esquemas; 3 estatísticas; 7 fotos; São Paulo, SP; 03.05.03; primeira página (manchete) e páginas 82 a 88.
4. Prentice, William E.; & Voight, Michel L.; Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética (Techniques in
Musloskeletal Rehabilitation); revisora técnica Silviane Vezzani; trad. Terezinha Oppido; & Maria Alice Quartim Barbosa
de Araújo; 728 p.; 36 caps.; 20 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 25 a 46.
5. Tempo; Redação; Após Espirros, Mulher desloca Vértebras; Jornal; Diário; Ano 16; N. 5.588; Seção: Interessa; Belo Horizonte, MG; 03.04.12; página 19.
6. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 217.
Webgrafia Específica:
1. Jacob, Gary; The McKenzie Protocol and the Demands of Rehabilitation; Artigo; California Chiropractic
Association Journal; N. 29; October, 1991; 2 enus.; 18 refs.; disponível em: <http://www.garyjacob.com/chiropractor/
gary-jacob.html>; acesso em: 10.06.12.
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COMANDO EXTERIOR
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comando exterior é o ato ou efeito de a consciência comandar, controlar
ou dirigir as automanifestações pensênicas externas, a partir da volição, intenção e autodeterminação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo comando vem do idioma Francês, commander, e este do idioma
Latim Vulgar, commandare, em lugar do idioma Latim Clássico, commendare, “recomendar; fazer valer”. Surgiu em 1813. O vocábulo exterior deriva do idioma Latim, exterior, “que está na
parte de fora”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Controle externo. 02. Direção autopensênica. 03. Liderança das
ações. 04. Condução da vida. 05. Gestão existencial. 06. Comandância existencial. 07. Administração existencial. 08. Atividade pessoal. 09. Vida ativa. 10. Gerência proexológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo comando:
alto-comando; comanda; comandá; comandá-açu; comandaíba; comandá-mirim; comandância;
comandante; comandante-chefe; comandante-em-chefe; comandar; comandatuba; comandita;
comanditado; comanditar; comanditário; comando-chefe; comando-em-chefe; telecomando.
Neologia. As duas expressões compostas comando exterior elementar e comando exterior evoluído são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 01. Descontrole externo. 02. Desgoverno autopensênico. 03. Inatividade pessoal. 04. Vida sedentária. 05. Autodesorganização. 06. Anarquia pessoal. 07. Autodesviologia. 08. Falência existencial. 09. Comando exterior de outrem. 10. Heterassedialidade
consciencial.
Estrangeirismologia: o locus interno do controle exterior; o Administrarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Psicomiologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Comandar
exige sensatez.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cerebelologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o comando exterior; o comando consciencial; o comando volitivo; o comando
mental; o comando psicodinâmico; o cérebro como cabine de comando da personalidade; o comando exterior correto; o comando exterior errado; a psicomotricidade; o cerebelo; o soma-fole;
o corpo-máquina; os atos automáticos; a autonomia da consciência; o livre arbítrio; a governança
da vida; o fato de se estar no comando; as rédeas das ações pessoais; a insígnia de comando; a voz
de comando; a regência da existência; os exercícios físicos; os esportes; a cotidianidade; a autorganização existencial; os hábitos sadios; as rotinas úteis; o dia comum; o dia atípico; as extrapautas; o apagão; a falta da água; as intempéries; os contratempos domésticos; os contratempos no
trabalho; os comandos do microcomputador; o comando exterior do carro; o comando exterior do
avião.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PEP); o princípio do ―isso não
é para mim‖; o princípio do ―se algo não serve, não adiante fazer maquilagem‖; o princípio da
autotutela.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; o comando técnico em geral.
Enumerologia: o comando consciencial; o comando remoto; o comando automático;
o comando legal; o comando político; o comando militar; o comando logístico.
Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio intelectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio esforço-sucesso; o binômio pensar grande–executar bem; o binômio conscin-problema–conscin-solução.
Interaciologia: a interação cérebro-cerebelo.
Crescendologia: o crescendo decisões pessoais–decisões grupais–decisões cósmicas.
Trinomiologia: o trinômio temperamento-talento-treinamento.
Polinomiologia: o polinômio holossomático (aliteração) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida programada; o antagonismo Mimeticologia / Recexologia.
Politicologia: a automotocracia.
Legislogia: a lei do exemplarismo arrastante.
Filiologia: a decidofilia.
Maniologia: a riscomania do controle externo no voo livre e outros esportes radicais.
Holotecologia: a somatoteca; a proexoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a administroteca; a convivioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Ecologia; a Cerebelologia;
a Psicomiologia; a Experimentologia; a Mimeticologia; a Recexologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
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 consciência motriz; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ambílevo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a ambíleva.
Hominologia: o Homo sapiens mandator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parascientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: comando exterior elementar = as ações com predomínio do automatismo
da conscin vulgar componente da robotização existencial (robéxis); comando exterior evoluído
= as ações com predomínio da reflexão da conscin lúcida, intermissivista, cognopolita, com aplicação da inteligência evolutiva (IE) teática.
Culturologia: a cultura da ação pessoal.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de comandos exteriores, comuns, da conscin, homem ou mulher:
1. Comandos para estudar.
2. Comandos para exercitar-se.
3. Comandos para lecionar.
4. Comandos para passear.
5. Comandos para se alimentar.
6. Comandos para se divertir.
7. Comandos para trabalhar.
Somatologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 20 comandos exteriores, mínimos, triviais, rotineiros, do dia comum da pessoa, mulher ou homem sozinho, ao deixar o leito, depois do período de sono, em casa, até abrir e entrar no carro para ir trabalhar fora:
01. Levantar-se do leito.
02. Acender a luz do quarto.
03. Calçar os chinelos.
04. Ir ao banheiro e acender a luz.
05. Atender às necessidades fisiológicas.
06. Lavar o rosto e pentear os cabelos.
07. Desvestir o pijama.
08. Vestir a roupa social para trabalhar.
09. Calçar os sapatos e apagar a luz.
10. Ir à cozinha e acender a luz.
11. Abrir a geladeira.
12. Pegar algum alimento.
13. Fazer o desjejum e apagar a luz.
14. Voltar ao banheiro.
15. Escovar os dentes e apagar a luz.
16. Colher a carteira e documentos pessoais.
17. Pegar as chaves do carro.
18. Trancar a porta da casa.
19. Recolher a chave da casa.
20. Abrir a porta do carro.
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Comandos. Eis, por exemplo, na ordem lógica, 3 categorias de comandos conscienciais:
1. Comando consciencial próprio: o autocomando (ego; vontade).
2. Comando consciencial externo intrafísico: o heterocomando humano (conscin).
3. Comando consciencial externo extrafísico: o heterocomando não-humano (consciex).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o comando exterior, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
04. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
06. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Soma: Somatologia; Neutro.
08. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
09. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
10. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

OS COMANDOS EXTERIORES DA CONSCIN EVIDENCIAM
O NÍVEL DE EQUILÍBRIO DO AUTODISCERNIMENTO
DA VIDA INTRACONSCIENCIAL APLICADO ÀS RELAÇÕES
COM AS CONSCIÊNCIAS E REALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, no governo permanente do próprio
corpo humano? Os comandos contínuos, gerados por você, são disciplinados e produtivos?
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COMANDO TEMPERAMENTAL
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comando temperamental é a automanifestação pensênica da consciência,
intra ou extrafísica, comandada, dirigida, arbitrada, conduzida e subjugada pela índole instável,
impulsiva e emocional, denotadora de traços e autotendências holobiográficas subcerebrais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo comandar deriva do idioma Francês, commander, “ato ou efeito de
exercer algum mando”, e este do idioma Latim Vulgar, commnadare. Apareceu no Século XVIII.
A palavra temperamento procede do idioma Latim, temperamentum, “estado; esperança; modo de
ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas em determinadas proporções”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autossubjugação subcerebral. 2. Conduta temperamental. 3. Comando intemperado. 4. Comando emocional. 5. Conduta emocional.
Neologia. As 3 expressões compostas comando temperamental, comando temperamental
individual e comando temperamental grupal são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Comando consciencial. 2. Autodomínio emocional. 3. Conduta autoconsciente. 4. Temperança. 5. Comando lúcido do temperamento.
Estrangeirismologia: o modus operandi; a overreacting.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos impulsos psicossomáticos e às reações subcerebrais inatas.
Coloquiologia: o temperamento de cão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do comando temperamental; o holopensene da
Temperamentologia; o holopensene das manifestações instáveis; o holopensene da natureza humana; o holopensene do amadurecimento das tendências inatas; a predominância pensênica das
autotendências holobiográficas subcerebrais; os surtos pensênicos temperamentais; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o comando temperamental; o mando da índole instável; a manifestação temperamental; o “gênio indomável”; o subcérebro; a subcerebralidade; o temperamento colérico; os
mecanismos de defesa do ego (MDEs); o egão; os impulsos temperamentais determinantes das escolhas pessoais; os hábitos arraigados; o “jeitão” inconveniente; a amoralidade; a manipulação;
a sedução; o comando lábil; o piti; o ciúme; as reações afetivas; o nervosismo; a reação advinda
do julgamento irrefletido; as atitudes irrefletidas; as forças inatas irracionais; a razão apaixonada;
o predomínio da embriaguez psicossomática sobre a lucidez mentalsomática; a irredutibilidade;
a teimosia; a reação exagerada; a vaidade; os atos viciosos; o modo de agir doentio; a arrogância;
a instintividade vivida; a indolência; a revolta; a bipolaridade; o sistema nervoso autônomo; o megatrafar sendo utilizado como força de comando; o predomínio do sentimento de superioridade;
as reações derivadas do sentimento de inferioridade; as tendências temperamentais na tomada de
decisão; as tentações do poder; o discurso inflamado; a insensatez atuante; o molde mesológico
determinante do comportamento; a submissão ao líder assediador; o porão consciencial; a crise de
abstinência do temperamento instável; a contradição; a conduta íntima norteada pela emocionalidade indomada; a atualização grupal sobre o temperamento atual da consciência; a necessidade
evolutiva da reciclagem do temperamento; o grupocarma unido pelo temperamento; a aquisição
da temperança como qualidade cosmoética nas manifestações; a tendência pró-evolutiva; a auto-
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crítica; a autoverbação; o autodiscernimento; o materpensene das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) indicando a média do temperamento grupal.
Parafatologia: o temperamento enquanto elemento de rapport nos acoplamentos energéticos; o temperamento predisponente a arrebatamentos, possessões e semipossessões; a conduta
guiada por heterassédios; a qualidade da conduta pessoal perante conscins, consciexes e grupo
evolutivo; o Curso Intermissivo (CI) otimizador da mudança do temperamento; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático catalisador da autorreflexão; o domínio consciencial do corpo
emocional (psicossoma) a partir do mentalsoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade fraca–comando temperamental; o sinergismo
porão consciencial–autassedialidade–trava autocognitiva; o sinergismo temperamento–constituição fisiológica.
Principiologia: o princípio do restringimento intrafísico promovendo o predomínio da
conduta temperamental; o princípio das vidas sucessivas (seriéxis) moldando o temperamento
atual; o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica do zoom consciencial;
a técnica do ouvir-pensar-agir; a técnica do racionalizar todo o possível; a técnica do pensar-pensar-falar; a técnica da ortopensenidade dirigida; a técnica da tares.
Voluntariologia: as tendências subcerebrais dos voluntários da guerra; o acriticismo
emocional no voluntaridado religioso-ideológico; o voluntariado conscienciológico fundamentado no uso dos trafores; o voluntariado mentalsomático da pesquisa enquanto catalisador da mudança autocognitiva; o voluntariado na Cognópolis possibilitando a reciclagem do temperamento pelo convívio com o grupo evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito do comando temperamental na Paragenética; o comando temperamental enquanto efeito das automimeses nocivas; o efeito da condição provisória intrafísica no
temperamento da identidade consciencial; o efeito da vontade na mudança de hábitos arraigados
potencializando as mudanças no temperamento; o efeito da convivência com o grupo evolutivo
na profilaxia de comportamentos temperamentais; o efeito evolutivo da escolha pela cientificidade multidimensional na mudança da estrutura básica do temperamento; o efeito do temperamento na escolha dos exemplares da holoteca pessoal.
Neossinapsologia: o predomínio das retrossinapses sobre as neossinapses; a criação
gradativa de neossinapses na medida da reciclagem do temperamento; as paraneossinapses adquiridas na intermissão atuantes na profilaxia das autotendências temperamentais.
Enumerologia: as autotendências holobiográficas subcerebrais; as autotendências impulsivas; as autotendências às reações exageradas; as autotendências aprioristas; as autotendências aos arrebatamentos; as autotendências à embriaguez psicossomática; as autotendências do porão consciencial.
Binomiologia: o binômio vontade firme–temperamento comandado; o binômio vontade
lábil–escravo do temperamento; o binômio reagir-pensar.
Interaciologia: a interação entre conscins e grupos temperamentais assemelhados; a interação comando-temperamento; a interação nosográfica das índoles instáveis dos casais humanos; a interação temperamento-neuroses; a interação comando temperamental–heterassédio.
Crescendologia: o crescendo comando lúdico do temperamento–temperança–serenismo.
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Polinomiologia: o polinômio holobiografia–Paragenética–Curso Intermissivo–temperamento comandado.
Antagonismologia: o antagonismo identidade extra / identidade intrafísica; o antagonismo liderança carismática sólida / índole carismática instável.
Paradoxologia: o paradoxo da identidade consciencial poder ser limitada pela instintividade humana no período intrafísico; o paradoxo temperamento difícil–primoponência.
Fobiologia: a raciocinofobia; a neofobia; a recinofobia; a recexofobia; a cosmoeticofobia.
Holotecologia: a temperamentoteca; a parapsicoteca; a psicoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Parageneticologia; a Temperamentologia; a Autodiscernimentologia; a Comunicologia; a Perfilologia; a Psicossíntese; a Psicologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Intencionologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consbel; a consréu; a conscin temperamental; a conscin
chiliquenta; a celebridade; a conscin ansiosa; a conscin dramática; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o temperamental; o extremista; o inconformado; o egoísta; o altruísta;
o rei; o ditador; o comandante; o general; o líder assediador; o líder carismático; o político; o revolucionário; o juíz; o justiceiro; o herói; o homossexual; o atleta emocional; o ator; o duplista;
o indolente; o reativo; o intermissivista; o pré-serenão vulgar; o guia amaurótico; o assediador;
o homem de reação; o homem de ação.
Femininologia: a temperamental; a extremista; a inconformada; a egoísta; a altruísta;
a rainha; a ditadora; a comandante; a general; a líder assediadora; a líder carismática; a política;
a revolucionária; a juíza; a justiceira; a heroína; a homossexual; a atleta emocional; a atriz; a duplista; a indolente; a reativa; a intermissivista; a pré-serenona vulgar; a guia amaurótica; a assediadora; a mulher de reação; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens propensus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens truculentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: comando temperamental individual = a reação emocional pessoal, apriorista e antagônica frente à argumentação lógica irrefutável; comando temperamental grupal = as
ações emocionalmente agressivas e irracionais das massas humanas impensantes incitadas pelo líder ideológico de índole instável.
Culturologia: a cultura da exaltação das emoções; a cultura do agir sem pensar; a cultura da irreflexão; a cultura enquanto agente potencializador do temperamento.
Manifestação. O temperamento é intrínseco à consciência, evidenciando a índole ou traços conscienciais reguladores das manifestações da identidade humana, o modo de ser ou estilo
pessoal, o qual orienta decisões, posturas e realizações, de acordo com o conhecimento adquirido
e preservado ao longo da História e Para-História Pessoal.
Autoconsciência. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, importa, em primeiro lugar, tornar-se autoconsciente da forma pela qual o temperamento influi no comportamento, utilizando-o em favor da autevolução.
Ego. O ato de abrir mão do egão é conduta fundamental para a reforma do temperamento
pessoal.
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CI. As ideias inatas positivas, pró-evolutivas, desenvolvidas a partir dos Cursos Intermissivos, evidenciam as prioridades conscienciais, influenciando também na mudança do temperamento instável.
Recinologia. O temperamento é estrutura consciencial fixada, relativa às escolhas, experiências, hábitos e comportamentos vincados cognitivamente ao longo de incontáveis existências,
sendo, portanto, de difícil mudança em curto período de tempo. Eis, por hipótese, duas formas de
conduta na reciclagem do temperamento instável, listadas em ordem alfabética:
1. Ambulatorial. Mudança gradual pela inibição da conduta temperamental, atuando
sobre o modo de agir e modificando, pela vontade, as manifestações das tendências inatas
imaturas.
2. Cirúrgica. Mudança permanente na própria estrutura do temperamento, atuando na
raiz das manifestações temperamentais por meio das recins, extinguindo consequentemente as
condutas instáveis definitivamente. O nível de autenfrentamento precisa ser muito maior.
Terapeuticologia: a desdramatização; a racionalização; o EV; a leitura útil; a Autopesquisologia; a escrita; a Conscienciometrologia na prática; as autanálises; o voluntariado assistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 comando temperamental, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
06. Comando exterior: Somatologia; Neutro.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
11. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
12. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
14. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.

GANHA MAIS QUEM DOMINA OS IMPULSOS DO TEMPERAMENTO EMPREGANDO A RAZÃO, O DISCERNIMENTO
E A VONTADE DIRECIONADA, SEM AUTORREPRESSÕES,
EM QUALQUER MANIFESTAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui entendimento do nível de influência do
temperamento nas condutas pessoais? Já consegue domesticar, conscientemente, os impulsos do
temperamento ou ainda padece com esse entrave evolutivo?
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COMEMORAÇÃO HUMANA
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A comemoração humana é a cerimônia, manifestação, congraçamento, solenidade, evento, efeméride, festividade cívica oficial, homenagem pública ou privativa, coletiva
ou individual, eventual ou reiterada, segundo a Cronologia Intrafísica, com repercussões multidimensionais, evocando datas significativas, marcos históricos, feitos de países, conscins e / ou
consciexes notáveis e organizações sociais diversas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo comemoração vem do idioma Latim, comemoratio, “ação de lembrar”. Apareceu no Século XI. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus,
“próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Cerimônia intrafísica. 2. Solenidade humana. 3. Comemoração intrafísica. 4. Festa cívica. 5. Feriado comemorativo. 6. Efeméride humana. 7. Comemoração de
marco histórico. 8. Festividade humana.
Neologia. As duas expressões compostas comemoração humana baratrosférica e comemoração humana evoluída são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Dia ordinário. 2. Data passada em branco. 3. Data comum. 4. Ausência de comemoração. 5. Esquecimento coletivo. 6. Anticomemoração humana. 7. Estigmatização cronológica. 8. Data ordinária.
Estrangeirismologia: o fato de data importante caer en el olvido; a fête surprise preparada por amigos; as épocas significativas no lifetime do autoproexista; o esquecimento de felicitações no cumpleaños do parceiro; o rassemblement extrafísico de milhares de conscins e consciexes na comunex temporária Pandeiro (1968–1985); a celebração francesa da fête de jour da conscin homônima de santo no calendário religioso; a serendipity em dia marcante; o Valentine’s
Day; o Dia del Amigo; o flashback holomnemônico; a fórmula política manipuladora do panis et
circenses; o jet set internacional em eterna celebração da ociosidade; o timeline autorrevezamental; a recordação do chef d’oeuvre do luminar assistencial da Humanidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holocronologia.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Comemorações mobilizam energias. Costume: lei popular. Evoquemos datas felizes. Feitos notáveis ficam.
Evento é vento. Convivialidade é assistência. Comemoremos eventos cosmoéticos. Celebrações
unem consciências. Efemérides ressignificam fatos.
Coloquiologia: – Toda multidão se nivela por baixo.
Filosofia: o Materialismo na condição de teoria da inconsequência; o Humanitarismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a conexão autopensênica multidimensional; os ecopensenes; a ecopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os jubilopensenes; a jubilopensenidade; o alarme da autopensenização sempre acionado; a autorresponsabilidade evolutiva sobre pensenes e ações; as assinaturas pensênicas.
Fatologia: a comemoração humana; o reconhecimento coletivo das autossuperações
conscienciais conquistadas pelos autesforços evolutivos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) registrando resultados assistenciais memoráveis; o vinco cronológico dos feitos autoproexológicos comemorados em primener pela conscin merecedora; as superstições repetidas em cada passagem
de milênio; os centenários de gênios da Humanidade; a 2ª década (1995–2015) da Associação do

Enciclopédia da Conscienciologia

6095

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o Jubileu de Prata (1988–2013) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); as comemorações egocármicas,
grupocármicas e policármicas; o cabotinismo demeritório do homenageado; os excessos na festa
do santo padroeiro da cidade; o bicentenário da Revolução Francesa; a comemoração íntima a cada neorreedição das autogescons assistenciais; os bustos de personalidades notáveis da Aleia dos
Gênios (Caminho da Lógica); as raves lideradas pelas consréus; os estigmas ambientais reforçados por energias nas celebrações funestas; a multidão degradada pelo fanatismo, transformando
individualidades em alma-grupo; o revivalismo sadio nas comemorações cosmoéticas; o inocente
traumatófilo, útil aos assediadores, infiltrado na multidão; as operações tartaruga de serviços básicos em datas festivas induzindo revoltas; o folclore e a tradição popular, óbices para os trabalhos das reurbexes; o xucrismo consciencial da massa impensante; o protagonismo grupal cosmoético; as omissões deficitárias nas homenagens com douração de pílula; os logradouros públicos
destinados às aglomerações; o paroxismo da riscomania nas multidões; o regressismo atávico grupal; o rolezinho baratrosférico das consbéis; o dia para-histórico, data do retroaniversário; o inconformismo coletivo sadio nas manifestações democráticas; o ano 2009, declarado Ano Internacional da Reconciliação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Parafatologia: as comemorações extrafísicas; o autencapsulamento parassanitário nas
festividades públicas; o vintênio da tenepes comemorado silenciosamente com júbilo pelo tenepessista veterano; a pararrecepção festiva ao recém-dessomado completista; o pararrastão de
conseneres durante evento público anticosmoético; a primener projetiva interassistencial autocomemorada; o desencadeamento do cipriene devido à proximidade de data autobiográfica marcante
em retrovida; a ressonância mnemônica desencadeada devido a acontecimentos retroexistenciais;
a Parelencologia individual e grupal presente nas efemérides; o quebra-quebra deflagrado na
multidão pelas consciexes enfermas insuspeitadas; as autorretrocognições surgidas durante celebrações coletivas; a incrementação de fenômenos de efeitos físicos resultantes da fartura de energias conscienciais; as paragreves e parapasseatas violentas estimuladas extrafisicamente pelas
consréus ressomáveis; o megacalendário paracronológico evolutivo perene; os contágios e assimilações energéticas coletivas belicistas; a projetabilidade lúcida (PL) permitindo a parobservação das solenidades humanas; as para-homenagens do comitê pararreceptivo à conscin assistente
pré-dessomante; as evocações sadias de conscins e consciexes notáveis; as parassincronicidades
decorrentes dos ajuntamentos humanos; a relevância da prática do estado vibracional (EV) profilático da conscin prudente no meio da multidão; a mimese coletiva nas comemorações patrocinadas por guias extrafísicos amauróticos; o paracongraçamento cosmoético nas comunexes avançadas; as comoções coletivas intrafísicas promovidas pela ação invisível de megassediadores; o ativismo interassistencial cosmoético pacífico e anônimo dos tenepessistas; a operação limpeza extrafísica para recolhimento de consciexes enfermas às vésperas de grandes comemorações públicas; o descortino das implicações extrafísicas no linchamento do personagem Jules pela turbamulta assediada, em festa religiosa comemorativa no romance histórico Cristo Espera Por Ti;
o revisionismo histórico intrafísico adequando fatos e parafatos à realidade das matrizes para-históricas da parapsicoteca; a aparição da consciex-alvo benfeitora, nas celebrações humanas; a narrativa projeciológica sobre congraçamento fraterno da caravana alada de consciexes evoluídas assistindo festividade intrafísica chinesa, no livro Projeções da Consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo lembrança-evocação; o sinergismo materpensene-holopensene; o sinergismo iscagens extrafísicas–resgates interprisionais; o sinergismo saudosismo-revivescência; o sinergismo multidão-arrastão; o sinergismo comemoração-exacerbação; o sinergismo mundividência-mundievidência.
Principiologia: o princípio da evolução grupal; o princípio da Cosmoética Destrutiva;
o princípio da empatia; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da impermanência; o princípio da descrença (PD); o princípio da identidade coletiva; o princípio evolutivo da
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mutualidade assistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o Paradireito atuante
interprincípios conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos sociais vigentes; os códigos do intercâmbio multidimensional; o código de
convivência; o código de época; o Código Penal.
Teoriologia: a teoria da grupalidade; a teoria e prática (teática); a teoria da fartura de
energias conscienciais (ECs); a teoria da megafraternidade; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da assimilação coletiva simpática; a teoria dos contágios holopensênicos
grupais.
Tecnologia: as técnicas de autorretrocognição coletiva; as técnicas projetivas; as técnicas de evocação biográfica; a técnica da tenepes; as técnicas da mediação de conflitos; as técnicas do auto e heterencapsulamento autodefensivo; as técnicas de abordagem interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Policarmologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parelencologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio
Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito prejudicial do fanatismo; o efeito cosmoético do altruísmo; os efeitos deletérios do materialismo; o efeito ambíguo do passadismo; o efeito exponencial do Universalismo; o efeito antiassistencial do egoísmo; os efeitos nefastos do sectarismo.
Neossinapsologia: as neossinapses surgidas em comemorações; as neossinapses oriundas de grandes causas sociais; as neossinapses formadas pelo festejo familiar positivo; as neossinapses substituindo sinapses obsoletas; as neossinapses marcantes das reconstituições; as neossinapses renascidas da Cosmoética Destrutiva; as neossinapses autoparapsíquicas recuperadas.
Ciclologia: o ciclo de usos e costumes; o ciclo histórico; o ciclo festejos religiosos–consolação coletiva; o ciclo dos acertos grupocármicos; o ciclo dos excessos festivos; o ciclo do
compléxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a efeméride autorretrocognitiva; a celebração positiva; a solenidade formal obrigatória; a festa de família necessária; a comemoração política oportuna; o evento social
socioso; a cerimônia suntuosa intimidadora.
Binomiologia: o binômio júbilo-regozijo; o binômio tradição-evocação; o binômio chegadas-partidas; o binômio responsabilidade social–responsabilidade parassocial; o binômio data-senha; o binômio lembrança-olvido; o binômio multidão-confusão.
Interaciologia: a interação festa político-religiosa–assistencialismo; a interação inclusão social–inclusão parassocial; a interação gescon-lançamento; a interação massa crítica popular–quebra da tradição; a interação súplica coletiva–providência social; a interação rastros cármicos–pegadas evolutivas; a interação regionalismo-fechadismo.
Crescendologia: o crescendo minipeça-maximecanismo; o crescendo atores e atrizes
sociais–Parelencologia; o crescendo retribuição-contribuição; o crescendo cosmoético autoproéxis–maxiproéxis; o crescendo memoração-gratidão.
Trinomiologia: o trinômio autoridade-liberdade-responsabilidade; o trinômio homenagem–massagem–egos frágeis; o trinômio evocação-aproximação-assimilação; o trinômio afinidade-empatia-conexão; o trinômio pen-sen-ene; o trinômio amparador-assistente-assistido; o trinômio tenepes–arco voltaico–parabanho.
Polinomiologia: o polinômio turbamulta–plebe ignara–povão–populacho; o polinômio
fôrma holopensênica–materpensene–holopensene–holosfera; o polinômio usos-costumes-folclore-tradicionalismo; o polinômio etnocentrismo-fechadismo-sectarismo-fanatismo; o polinômio
população-manipulação-obnubilação-enrolação; o polinômio humanidade-diversidade-alacridade-inflamabilidade; o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
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Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo congratulações / pêsames; o antagonismo assistencialismo / megafraternismo; o antagonismo conscin bucha de canhão / infiltrado cosmoético; o antagonismo sensibilidade assistencial / indiferença social; o antagonismo discrição / espalhafato; o antagonismo heterassistência / autismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o homenageado intrafísico poder ser persona non grata
extrafísica; o paradoxo da evolução compulsória; o paradoxo de a individualidade não desaparecer no coletivo; o paradoxo da autopreservação altruísta; o paradoxo de o anonimato assistencial ativo dos Serenões ser imperceptível pela multidão; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o dessomante enxovalhado pela comunidade poder ser persona grata
extrafísica para os assistidos.
Politicologia: a democracia direta; o uso do coletivo patológico no Nazismo; as campanhas parapolíticas de parautilidade pública da Reeducaciologia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a demagogia político-religiosa.
Legislogia: as lei de ação e reação; a lei da interprisão grupocármica; a lei do progresso autevolutivo; a lei do retorno; a lei da interassistencialidade coletiva; a lei da empatia; as leis
parassociais.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a mimeticofilia; a parassociofilia; a sociofilia;
a evoluciofilia; a cronofilia; a conviviofilia; a parapsicofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do pânico grupal.
Maniologia: a nostomania.
Mitologia: o mito da multidão evoluída na Terra.
Holotecologia: a parapsicoteca; a gregarioteca; a higienoteca; a socioteca; a convivioteca; a extrafisicoteca; a energossomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Anteriologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia; a Passadologia; a Paradireitologia;
a Paracronologia; a Pacifismologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin-medicamento; o ser interassistencial.
Masculinologia: o desassediador; o tenepessista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o autoproexista; o maxiproexista; o proexólogo; o reeducador; o parapedagogo; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tocador de obra; o autopesquisador; o tertuliano; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a desassediadora; a tenepessista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a autoproexista; a maxiproxista; a proexóloga; a reeducadora; a parapedagoga; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tocadora de obra; a autopesquisadora; a tertuliana; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens jubilatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutivus;
o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: comemoração humana baratrosférica = a festividade intrafísica na qual
os excessos cometidos levam à violência, acidentes ou dessomas coletivas (carnaval, Oktoberfest,
evento religioso e / ou bélico); comemoração humana evoluída = a festividade intrafísica relativa
a feito, marco libertário, natalício de personalidade cosmoética ou data de fundação da Instituição
Conscienciocêntrica (IC), universalista, assistencial, cosmoética, laica e tarística.
Culturologia: os idiotismos culturais multimilenares; o multiculturalismo; a cultura revivalista; a cultura cívica; a matriz cultural; a cultura gratulatória; a cultura imposta pelo tradicionalismo; a cultura da universalidade; a cultura da megafraternidade; a cultura atávica; a cultura autofágica; a cultura paradireitológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a comemoração humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
04. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
05. Evento conscienciológico: Assistenciologia; Homeostático.
06. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
07. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
08. Holopensene acotovelador: Holopensenologia; Nosográfico.
09. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
10. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
11. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
12. Pararrastão: Parassociologia; Nosográfico.
13. Redes parassociais de interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
15. Vida Humana: Intrafisicologia; Neutro.

COM VISTAS À RECICLAGEM DE HOLOPENSENES BARATROSFÉRICOS REMANESCENTES NA TERRA, AS EVOCAÇÕES COLETIVAS DA COMEMORAÇÃO HUMANA COSMOÉTICA INTEGRAM O FLUXO DAS REURBEXES EM CURSO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a importância multidimensional da comemoração humana? Participou assistencialmente de celebrações sadias visando a erradicação
dos holopensenes baratrosféricos deste Planeta?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Parapedagogía: Brasil y Paraguay construyendo Juntos el Planeta-Escuela; Artigo; Anais
do I Congresso Internacional de Parapedagogia & IV Jornada de Educação Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.06.07; 1 cronologia; 1 E-mail; 3 enus.; 3 tabs.; 50 refs.; 5 webgrafias; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2007; páginas 15 a 29.
2. Idem; Programas Parassociais: Bases Teáticas para o Estado Mundial; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 12; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 16 notas; 36 refs.; 4 webgrafias;
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3 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2008; páginas 212 a 233.
3. Vieira, Waldo; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11
websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008;
páginas 59, 95, 110, 118 a 120 e 138.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 212.
5. Wurmeister, Fabiula; Parque Nacional completa 62 Anos sem Comemorações; Reportagem; Gazeta do
Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 26.013; Seção: Paraná; 1 ilus.; Curitiba, PR; 10.01.01; página 7.

M. L. B.
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COMÉRCIO COSMOÉTICO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comércio cosmoético é a ação, operação, atividade, processo de permutação, troca, compra e venda de mercadorias, fundamentada no autodiscernimento, na autolucidez
e no princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra comércio vem do idioma Latim, commercium, “comércio; tráfico;
direito de comprar e vender; mercadoria; provisões; fornecimento; mercado; feira; trato; valor”.
Surgiu no Século XVI. O elemento de composição cosmo provém do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética deriva do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Intercâmbio mercantilista cosmoético. 2. Compra e venda cosmoética. 3. Mercantilização cosmoética. 4. Negociação cosmoética. 5. Comércio transparente mercantilista. 6. Permutação cosmoética de mercadorias. 7. Barganha cosmoética de produtos.
8. Transação comercial cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas comércio cosmoético, comércio individual cosmoético e comércio grupal cosmoético são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Compra e venda espúria. 2. Comércio demagógico. 3. Mercado capitalista. 4. Troca comercial ilícita. 5. Negociata. 6. Comércio interesseiro. 7. Balcão das falcatruas. 8. Bolsão comercial vampirizador. 9. Mercado negro.
Estrangeirismologia: o fair trade; a expertise no comércio; o merchandising cosmoético; o strong profile do comerciante; o good deal evolutivo; o know-how comercial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Comércio cosmoético: megaempreendimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do comércio; o holopensene pessoal da cosmoeticidade; o holopensene pessoal empático; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evluciopensenidade; o holopensene acolhedor das energias conscienciais (ECs).
Fatologia: o comércio cosmoético; o empreendimento comercial íntegro e probo; a sensibilidade em relação às oportunidades de mercado; o sucesso empresarial; a habilidade de conduzir os negócios; a lisura comercial; a evitação da sucumbência à anticosmoética; as concorrências
desleais; as expectativas frustradas; os lucros viciados; a sobretaxação das mercadorias; os problemas com a fiscalização; os prejuízos decorrentes dos desperdícios de mercadorias; os extravios
de mercadorias; a descapitalização da empresa; a Dardanologia, os preços abusivos; a sintonia
com os assediadores; o clima organizacional tenso; a incrementação das vendas; a administração
hábil do próprio tempo; a logística empresarial; o planejamento estratégico; a capacitação e desenvolvimentos de funcionários; o investimento na logística; o autogerenciamento lúcido da própria empresa comercial; a redução dos conflitos com os empregados; a liderança cosmoética;
o estilo pessoal de liderança; a solidariedade entre o empreendedor e os funcionários; o respeito
ao cliente; o respeito aos empregados; a escolha criteriosa dos produtos para venda; o lucro cosmoético; o autexemplarismo cosmoético para os colegas de mercado; o comércio assistencial;
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o comércio justo no mundo globalizado; os produtos certificados; o selo Fair Trade; a organização democrática dos produtores em cooperativas; a transparência e correspondência na gestão da
cadeia produtiva e comercial; o atendimento diferenciado; a empatia receptiva; a criatividade na
resolução dos problemas; o abertismo às críticas; a troca de experiências; a convivência social asdia; o emprego da diplomacia; a oportunidade de aprender com os clientes; a oportunidade de
aprender com os próprios erros; a autossuperação das crises de mercado; a disponibilidade assistencial; o equilíbrio emocional para conduzir os negócios; o tino comercial; o sobrepairamento
dos problemas; a visão de crescimento financeiro; as tomadas de decisão refletidas; a evitação de
contratos abusivos; a busca de soluções cosmoéticas; a prática do preço justo; o incentivo de crescimento pessoal de empregados na empresa; o empreendimento sustentável; o certificado de licença ambiental; a visão e os valores cosmoéticos da empresa-comércio dedicado ao bem de todos; a empresa conscienciocêntrica; o empreendedorismo evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação (assim) e desassimilação (desassim) energética nos atos transacionais e nos contatos com os clientes;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal nas tomadas de decisão na empresa; a transformação do semblante facial nos acoplamentos energéticos com as consciências doentias nos contatos
diários com clientes ou fornecedores; a visão autocrítica multidimensional sobre o próprio negócio; a parapercepção das energias homeostáticas e nosográficas no ambiente de trabalho e nos
postos de distribuição de mercadorias; a sintonia com os amparadores extrafísicos nas oportunidades de assistência resultantes dos contatos diários.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo venda interassistencial–lucro cosmoético; o sinergismo empático vendedor-cliente.
Principiologia: o princípio da cortesia com a clientela; o princípio da interassistência
nos negócios; o princípio da lisura cosmoética nas transações comerciais; os princípios cosmoéticos pessoais norteando o comércio.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do assédio interconsciencial entre comerciantes concorrentes.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do auto e heterencapsulamento.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado tarístico no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos do autodiscernimento interassistencial; os efeitos do exemplarismo cosmoético no comércio; os efeitos da renovação holopensênica pessoal aplicada aos negócios.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da postura interassistencial nos negócios; as neossinapses oriundas da postura cosmoética reverberante entre os concorrentes; as neossinapses provenientes do mapeamento da sinalética energética pessoal orientando as desassimilações; a aquisição de neossinapses altruísticas no comércio.
Ciclologia: o ciclo mercadológico oferta-demanda; o ciclo fornecedor-intermediário-vendedor-consumidor; o ciclo dos prejuízos; o ciclo das vacas gordas; o ciclo das vacas magras; o ciclo da bonança.
Enumerologia: o lucro honesto; a Ética empresarial; a lisura de caráter; a interassistencialidade teática; a autenticidade nas transações; o respeito ao consumidor; a conduta exemplarista cosmoética.
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Binomiologia: o binômio empresa-empresário; o binômio admiração-discordância;
o binômio vendedor-clientela; o binômio venda-mercadoria; o binômio custo–lucro cosmoético;
o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio lucro fácil–produto falsificado.
Interaciologia: a interação indústria-comércio; a interação venda-comércio; a interação comerciante-cliente; a interação intenção-decisão cosmoética.
Crescendologia: o crescendo das vendas interassistenciais; o crescendo preço justo–lucro cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio comércio-empresário-cliente; o trinômio oferta-demanda-venda; o trinômio produção-negócio-comércio; o trinômio oferta-demanda-preço.
Antagonismologia: o antagonismo profissionalismo / amadorismo comercial; o antagonismo comércio cosmoético / capitalismo selvagem.
Paradoxologia: o paradoxo de perder financeiramente para ganhar evolutivamente.
Politicologia: a política da concorrência leal; a política dos ganhos secundários; a eliminação da política da autocorrupção.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao comércio; a erradicação da lei de Gérson;
a eliminação da lei da competição anticosmoética.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a eliminação da cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome de Diógenes.
Maniologia: a megalomania comercial; a mania do lucro espúrio.
Mitologia: o mito do dinheiro fácil; o mito de Midas.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a filosofoteca; a eticoteca; a qualitoteca; a administroteca; a economoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Deontologia; a Assistenciologia; a Vivenciologia; a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Economiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cosmoética; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o comerciante lúcido; o negociante; o empresário; o empreendedor;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a comerciante lúcida; a negociante; a empresária; a empreendedora;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;
a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens commerciator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapi-
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ens cosmoethicus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: comércio individual cosmoético = o promovido por único empreendedor
disponibilizando mercadorias saudáveis com preço justo, cujo interesse principal é o bem-estar,
a saúde e o rendimento evolutivo dos consumidores; comércio grupal cosmoético = o promovido
por grupo de empreendedores disponibilizando mercadorias saudáveis com preço justo, cujo interesse principal é o bem-estar, a saúde e o rendimento evolutivo dos consumidores.
Culturologia: a cultura do comércio cosmoético; a evitação da cultura do consumismo;
a profilaxia contra a cultura da impunidade; a cultura do lucro cosmoético; a cultura da interassistencialidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
17 cláusulas do CPC da conscin lúcida, comerciante, demonstrando evidente embasamento da integridade consciencial interassistencial:
01. Arrimo: apoiar os colegas comerciantes nas transações comerciais, visando o melhor para todos.
02. Assistência: tratar fraternalmente todos os funcionários.
03. Autoposicionamento: participar de licitações sem fraudes.
04. Cláusula pétrea: eleger o princípio cosmoético para cláusula pétrea do CPC.
05. Coerência: exercitar o comércio cosmoético com colegas, fornecedores e clientela.
06. Compromisso: priorizar a qualidade dos produtos.
07. Confiança: estabelecer vínculo duradouro com a clientela.
08. Cosmoética: guiar-se pelo lema menos lucro, mais Cosmoética.
09. Investimento: qualificar os comandados.
10. Liderança: exercitar a liderança cosmoética.
11. Lucro: estabelecer preços cosmoéticos.
12. Pontualidade: cumprir os prazos de entrega.
13. Priorização: atentar as demandas dos clientes.
14. Qualidade: primar pela qualidade e excelência dos produtos e serviços ofertados.
15. Respeito: considerar as características pessoais da clientela.
16. Transações: deixar rastros cosmoéticos em todas as transações comerciais, ao modo
de assistência in natura pensênica.
17. Venda: sem ganhos secundários.
Interprisão. Sob a ótica da Interprisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 condutas nosográficas, evitáveis, possíveis de gerar interprisão entre o comerciante não lúcido
e as consciências com as quais interage:
1. Autocorrupção: participar de licitações ou leilões com preços ou valores superfaturados.
2. Desonestidade: ser adepto de maracutaias e trambiques.
3. Egocentrismo: ofuscar o sucesso de outros revendedores, valendo-se de práticas anticosmoéticas.
4. Falsidade: vender gato por lebre.
5. Fraude: estabelecer cláusulas fraudulentas nos contratos licitatórios.
6. Ganância: repassar os produtos aos clientes com margem excessiva de lucros.
7. Impontualidade: entregar os produtos fora do prazo avençado nos contratos.
8. Irresponsabilidade: comercializar produto avariado ou com prazo vencido.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o comércio cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
05. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
07. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
08. Indústria paralela: Intrafisicologia; Neutro.
09. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
11. Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
14. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

O COMÉRCIO COSMOÉTICO É ATIVIDADE FUNCIONAL
INDISPENSÁVEL ÀS CONSCINS LÚCIDAS, ATUANTES NAS
EMPRESAS, INTERESSADAS NA INTERASSISTÊNCIA AOS
CONSUMIDORES E NO EXEMPLARISMO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, empresário(a) comercial, já exerce as atividades
mercantilistas funcionais de modo cosmoético? Se não, quais medidas pretende adotar para torná-las cosmoéticas?
M. V. P.
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COMÉRCIO FARMACÊUTICO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comércio farmacêutico é a atividade desenvolvida por pessoa jurídica de
direito privado, de finalidade lucrativa, seja farmácia de manipulação, drogaria, distribuidora ou
laboratório, a qual consiste em vender drogas lícitas de interesse para a saúde humana ou animal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra comércio provém do idioma Latim, commercium, “comércio;
tráfico; direito de comprar e vender; mercadoria; provisões; fornecimento; mercado; feira; trato;
valor”. Surgiu no Século XVI. O termo farmacêutico vem do idioma Grego, pharmakeutikós,
“boticário; apotecário”, e este do idioma Latim, pharmaceuticus, “relativo a farmácia”. Apareceu
no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Venda de drogas lícitas. 2. Capitalismo farmacêutico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo comércio:
comercial; comercialidade; comercialista; comercialística; comercialístico; comercialização;
comercializada; comercializado; comercializar; comercializável; comerciante; comerciar; comerciária; comerciário; comerciável; comerciense; comercinhense; comercinho.
Neologia. As duas expressões compostas comércio farmacêutico cosmoético e comércio
farmacêutico anticosmoético são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Narcotráfico. 2. Comércio de alimentos.
Estrangeirismologia: o trade; o electronic commerce (e-commerce) de medicamentos;
a pharmacie; o pharmaceutical drug; o collateral effect.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao comércio dos fármacos em geral.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há drogas
açucaradas. Há medicamentos mortíferos. Remédio demais: veneno. Evitemos remédios adoecedores. Autoconhecimento: melhor medicamento.
Coloquiologia. O ato de dourar a pílula quanto aos efeitos de certos medicamentos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Farmacologia; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; o holopensene cosmoético dos profissionais comprometidos com a saúde da população.
Fatologia: o comércio farmacêutico; a classificação do Brasil como o sétimo maior mercado mundial do setor farmacêutico; a constante negociação pelo menor preço; as metas de lucro;
os preços tabelados dos medicamentos de referência pelo governo brasileiro; a confusão da população quanto à classificação dos medicamentos em éticos (ou de referência), genéricos e similares; a possibilidade de o setor farmacêutico dobrar de tamanho até o ano de 2017 (Data-base:
2014); o funcionamento atrativo de correspondência bancária e recarga de telefone celular na
maioria das drogarias; a elevada carga tributária incidente sobre os medicamentos no Brasil; os
horários estendidos de funcionamento das drogarias; o aumento do número de farmácias de manipulação e drogarias no mundo; a paciência nos atendimentos; a procura de suplementos de proteína pelos atletas e consréus bigoréxicas; a automedicação prejudicial das pessoas; o desagrado do
cliente quando o atendente se nega a vender medicamentos controlados ou antibióticos sem receita; o uso do “jeitinho brasileiro” para vender ou comprar medicamentos controlados sem receita;
a influência dos médicos sobre os pacientes para comprar determinados medicamentos; a influência anticosmoética de laboratórios sobre os médicos; a alta procura por medicamentos calmantes
naturais ou controlados; a alta procura de medicamentos para cefaleia e relaxantes musculares;
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o preparo do “coquetel de carnaval”, combinando analgésicos e enfervescentes para curar a ressaca; a alta venda de antidepressivos e ansiolíticos; o pioneirismo assistencial do alquimista suíço
Paracelso (1493–1541) no início do Século XVI, descobridor da diferença entre remédio e veneno, na dose; a metodologia de pesquisa laboratorial e demais descobertas do químico francês
Louis Pasteur (1822–1895) no Século XIX; a resistência das superbactérias aos antibióticos; as
emoções influenciando a saúde do soma; a descoberta do vírus HIV pelo virologista americano
Robert Gallo (1937–); as falsas teses científicas do biólogo e químico alemão Peter Duesberg
(1936–), junto com outros cientistas, convictos da inexistência de contágio pelo vírus da AIDS; os
testes de medicamentos, vacinas e cosméticos feitos por laboratórios em cobaias humanas e pré-humanas; a futura Medicina Regenerativa provável curadora das doenças por meio das células
tronco; as descobertas de novos medicamentos evitando milhares de mortes ou prolongando a vida das pessoas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as reurbanizações extrafísicas; as assimilações simpáticas (assins)
de energias conscienciais (ECs) entre cada atendimento ao público comprador; a ausência da desassimilação simpática (desassim) das ECs; a autovivência da psicometria na identificação das
necessidades do cliente; as parassincronicidades ocorridas durante a descoberta da penicilina pelo
bacteriologista londrino Alexander Fleming (1881–1955), em 1928; a inspiração positiva de amparadores extrafísicos para a pesquisa de medicamentos-solução para doenças crônicas; a inspiração baratrosférica de assediadores extrafísicos quanto à ingestão de medicamentos-problema;
o amparo de função atuando junto aos comerciantes cosmoéticos na venda de fármacos eficazes;
o assédio extrafísico influindo na ganância dos mercenários da bioquímica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo indústria farmacêutica–comércio farmacêutico; o sinergismo cliente-vendedor; a ausência do sinergismo reciclagem-lucidez; o sinergismo busca da
causa–autocontrole dos sintomas; o sinergismo dieta-exercícios; o sinergismo patológico consciência doente–soma doente; o sinergismo saúde emocional–saúde somática.
Principiologia: o princípio do ―prevenir é o melhor remédio‖; a ênfase dada pelo setor
farmacêutico ao princípio de aumentar sempre as vendas; o princípio do menos doente ajudar
o mais doente; a inobservância do princípio da economia de males; o princípio da responsabilidade coletiva; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e a aprender; o princípio de
causa e efeito; o princípio do ―quem procura acha‖; a atenção necessária quanto ao princípio de
―se algo não presta, não adianta fazer maquilagem‖.
Codigologia: a ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de
ética farmacêutica; o código de ética empresarial.
Teoriologia: as teorias da conspiração associadas às pandemias; a teoria das reurbanizações extrafísicas (reurbexes); a teoria do capital humano; a teoria do macrossoma; as teorias das profilaxias em geral.
Tecnologia: as técnicas de venda; a técnica de controle público; a técnica de saber escutar; a técnica do bom humor; o desconhecimento da aplicação da técnica do estado vibracional; a técnica da comunicação oral; a técnica de se colocar no lugar do outro.
Voluntariologia: os voluntários-cobaias em experimentos científicos.
Laboratoriologia: os laboratórios farmacêuticos.
Efeitologia: os efeitos colaterais presentes em todos os medicamentos; os efeitos colaterais do uso indiscriminado de antinflamatórios; os efeitos perigosos da automedicação; o efeito
profilático do estado vibracional; o efeito competitivo advindo da imposição das metas de vendas
aos atendentes de farmácia; os efeitos colaterais dos fármacos só percebidos após a comercialização dos medicamentos.
Neossinapsologia: as neossinapses facultando o entendimento de só existir, de fato, autocura.
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Ciclologia: o ciclo alternante bem-estar–malestar.
Enumerologia: o comércio da vida humana; o comércio da saúde; o comércio dos leitos
hospitalares; o comércio dos planos de saúde suplementar; o comércio das instituições formadoras de profissionais; o comércio espúrio na saúde pública; o comércio farmacêutico responsável.
Binomiologia: o binômio dose certa–superdosagem medicamentosa.
Interaciologia: a interação (dupla) vendedor-comprador; a interação substância química–soma.
Crescendologia: o crescendo Planeta-Hospital–Planeta-Escola; o crescendo homeostase consciencial–homeostase holossomática–homeostase planetária.
Trinomiologia: a ausência do trinômio motivação-trabalho-lazer para os atendentes de
farmácia, em geral.
Polinomiologia: o polinômio indústria-propraganda-comércio-consumidor.
Antagonismologia: o antagonismo medicamento / placebo; o antagonismo medicamento / veneno; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo drogas lícitas / drogas ilícitas.
Paradoxologia: o paradoxo de as doenças humanas serem altamente lucrativas para
muitos.
Politicologia: as políticas públicas de proteção e acesso à saúde; a falta de vontade política para resolver a questão da gestão da saúde pública; a política científica experimental do Ocidente; as políticas econômicas; a política pública brasileira de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS).
Legislogia: as leis da Biologia e Fisiologia Humanas; as leis da Química; a lei do medicamento genérico (Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999), dispondo sobre a utilização de
nomes genéricos em produtos farmacêuticos; a lei da oferta e da procura.
Filiologia: a farmacofilia; a dinheirofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a conviviofilia;
a curiosofilia; a diagnosticofilia; a experimentofilia.
Sindromologia: a síndrome do workaholism; a evitação da síndrome do superconsumismo.
Maniologia: a mania de doenças (hipocondria); a consumomania; a barbituromania;
a farmacomania; a mania de tomar remédios para dormir; a mania de abandonar os tratamentos;
a mania dos médicos em prescrever medicamentos com letra ilegível.
Mitologia: o mito do remédio milagroso; o mito de o remédio dispensar a reciclagem
pessoal.
Holotecologia: a farmacoteca; a somatoteca; a medicinoteca; a fitoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Farmacologia; a Economia; a Anatomia; a Fisiologia; a Medicamentologia; a Medicina; a Psiquiatria; a Tecnologia; a Interassistenciologia;
a Motivaciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Somatologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; o ser interassistencial; a conscin eletronótica; a conscin-cobaia; a conscin novidadeira; a conscin hipocondríaca.
Masculinologia: o macrossômata; o pesquisador; o farmacêutico; o médico; o paciente;
o cliente; o vendedor; o atendente; o pré-serenão vulgar; o assediador extrafísico; o amparador
técnico de função.
Femininologia: a macrossômata; a pesquisadora; a farmacêutica; a médica; a paciente;
a cliente; a vendedora; a atendente; a pré-serenona vulgar; a assediadora extrafísica; a amparadora
técnica de função.
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Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens assistens; o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens dolens; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens sedentarius;
o Homo sapiens laboriosus; o Homo sapiens farmacomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: comércio farmacêutico cosmoético = a atividade desenvolvida com a primazia na saúde das conscins em detrimento dos lucros dela advindos; comércio farmacêutico anticosmoético = a atividade desenvolvida com foco tão somente nos lucros, através das propagandas na mídia, estimulando o consumismo de medicamentos.
Culturologia: a cultura médica ocidental; a cultura médica oriental; a evitação da cultura do remédio mais fácil; a cultura do prevenir para não remediar; a cultura de ingerir as sobras de tratamentos médicos anteriores; a cultura da automedicação; a substituição da cultura da
doença pela cultura da saúde.
Curiosologia. A taça com a serpente enrolada é o símbolo internacional da Farmácia
e do profissional farmacêutico, cuja origem remonta à Antiguidade, sendo parte da Mitologia
Grega, ilustrando o poder (cobra) da cura (taça).
Manutenção. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis 8 fatores intervenientes ou condições
presentes no Século XXI, listados em ordem alfabética, capazes de contribuir para a expansão
perniciosa do comércio farmacêutico:
1. Antiprofissionalismo: a venda de medicamentos controlados, sem a exigência da receita médica.
2. Automedicação: o ato de ingerir medicamentos por iniciativa própria, sem a devida
prescrição médica.
3. Economia: a ampla concorrência entre laboratórios farmacêuticos.
4. Envelhecimento: o envelhecimento populacional inevitável.
5. Hiperconsumismo: a farmácia na condição de hipermercado.
6. Hipocondria: a nosomania.
7. Modismo: o incentivo midiático a comprar determinados produtos.
8. Reurbex: o aumento do número de consréus no planeta Terra.
Saúde. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis 10 fatores ou condições pertinentes, listados
em ordem alfabética, capazes de evitar, de maneira estratégica, minidoenças, doenças e outros
achaques, consequentemente minimizando a dependência de medicamentos:
01. Afetividade sadia.
02. Alimentação equilibrada.
03. Atividade física regular.
04. Autodiscernimento.
05. Bom humor.
06. Domínio bioenergético.
07. Lazer saudável.
08. Pacificação íntima.
09. Reconciliações.
10. Reeducação pensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

Enciclopédia da Conscienciologia

6109

trais, evidenciando relação estreita com o comércio farmacêutico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
03. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
04. Atendimento público multidimensional: Interassistenciologia; Neutro.
05. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Competição assediadora: Parapatologia; Nosográfico.
07. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Economia dominadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
11. Medicamento: Paraterapeuticologia; Neutro.
12. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
13. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

O COMÉRCIO FARMACÊUTICO MANTÉM IMPÉRIO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS-VENENOS, OU NÃO, FORNECENDO DROGAS LÍCITAS AINDA NECESSÁRIAS NESSA ATUAL SOCIN PATOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, com qual frequência se rende ao comércio farmacêutico? Faz uso indiscriminado, inevitável ou dosado de medicamentos?
Filmografia Específica:
1. O Jardineiro Fiel. Título Original: The Constant Gardner. País: Reino Unido. Data: 2005. Duração: 129
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Fernando Meirelles. Elenco: Ralph Fiennes; Rachel Weisz; Danny Huston; Jeffrey Caine; Bill
Nighy; Pete Postlethwaite; Donald Sumpter; Archil Panjabi; Nick Reding; & Richard McCabe. Produção: Simon Channing Williams. Desenho de Produção: Mark Tildesley. Direção de Arte: Chris Lowe; Christian Schaefer; & Denis Schnegg. Roteiro: Jeffrey Caine, com base no romance “O Jardineiro Fiel” de John le Carré. Fotografia: César Charlone.
Música: Alberto Iglesias. Montagem: Daniel Rezende. Figurino: Odile Dicks-Mireaux. Companhia: Universal Pictures.
Sinopse: Ativista médica (Rachel Weisz) envolvida em trabalhos sociais em remota área no Quênia (África) descobre
companhia farmacêutica utilizando população carente na condição de cobaias para medicamentos, ainda em fase de testes.
Ela tenta denunciar a barbarie e acaba sendo morta. Justin Quayle (Ralph Fiennes) decide partir para descobrir o real
acontecido com a esposa Tessa Quayle, iniciando a viagem por três continentes.
Bibliografia Específica:
1. Buchalla, Ana Paula; & Neiva, Paula; Quando o Cérebro é o Médico … e o Monstro; Reportagem; Veja;
Revista; Semanário; Ed. 1.962; Ano 39; N. 25; Seção: Especial; 9 fotos; 4 ilus.; São Paulo, SP; 28.06.06; páginas 66 a 74.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 137, 170, 240 e 300.
Webgrafia Específica:
1. Dieguez, Flávio; Peter Duesberg: Um dos Maiores Especialistas em Vírus HIV afirma que a Aids não
é Contagiosa e que se alguém Injetar o Vírus em si mesmo não ficará Doente; Reportagem; Super Interessante; Revista;
1 E-mail; São Paulo, SP; Outubro, 2000; disponível em: <http://super.abril.com.br/superarquivo/2000/conteudo149490.shtml>; acesso em: 08.05.14; 15h20.
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2. Uol Notícias; Redação; Infecções Simples podem Voltar a Ser Mortais por causa de „Superbactérias‟; Reportagem; Seção: Saúde; 30.04.14; 11h32; 1 foto; 1 mapa; 2 vídeos; disponível em: <http://noticias.uol.com.br/saúde/
ultimas-noticias/afp/2014/04/30/infecções-simples-podem-voltar-a-ser-mortais-por-causa-de-superbacterias.htm>; acesso
em: 08.05.14; 00h50.

D. V. B.
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COMITÊ DE PARARRECEPÇÃO
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comitê de pararrecepção é a reunião, junta ou delegação de consciexes
objetivando recepcionar, extrafisicamente, a conscin recém-dessomada, durante o período inicial
da intermissão pós-dessomática.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo comitê é adaptação do idioma Francês, comité, derivado do idioma
Anglo-Francês, commettee, de commetre, e este do idioma Latim, committere, “confiar; entregar;
comunicar”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O vocábulo recepção procede do idioma Latim, receptio,
“ação de receber”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Comitê de pararrecepcionamento. 2. Junta de pararrecepção. 3. Comissão de pararrecepção. 4. Comitiva de pararrecepção. 5. Delegação de pararrecepção.
Neologia. As 3 expressões compostas comitê de pararrecepção, comitê de pararrecepção vampirizador e comitê de pararrecepção assistencial são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Junta de recepção humana. 2. Comissão de recepção intrafísica.
3. Comitê de recepção turística.
Estrangeirismologia: o post-mortem; o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à perceptibilidade das questões da Pós-Dessomatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as conseneres atraídas à pararrecepção no holopensene
negativo; o holopensene da residência; o holopensene do cemitério.
Fatologia: a vida intrafísica; a programação existencial (proéxis); o cumprimento ou
descumprimento da proéxis; o compléxis; o círculo de relações sociais do cidadão ou cidadã;
a força dos exemplos; a conscin com vida útil e assistencial; a conscin com vida marginal.
Parafatologia: o comitê de pararrecepção; a primeira dessoma; a intermissibilidade;
o período da Pós-Dessomática; as consequências diretas da vida humana recém-finda; a conscin
sem mudanças interconscienciais ou intencionais no choque consciencial da dessoma; as afinidades interconscienciais; a empatia como elemento básico de atração entre as consciências em todas
as dimensões; a segunda dessoma; a recepção extrafísica do ex-assistente social; a recepção extrafísica do ex-mafioso; os amparadores convocados à pararrecepção no holopensene positivo; as
vampirizações das energias conscienciais (ECs), ao modo de prêmio, por parte dos assediadores
extrafísicos; a Baratrosfera; a comunex Interlúdio; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do choque da dessoma.
Tecnologia: a paratécnica da recepção extrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
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Efeitologia: os efeitos diretos da vida humana.
Ciclologia: o ciclo intrafisicalidade-intermissibilidade; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio ressoma-dessoma.
Interaciologia: a interação vida-morte; a interação relações humanas–relações extrafísicas.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo
geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo caçadores / caçados; o antagonismo parapercepção assistencial / parapercepção
vampirizadora; o antagonismo consciexes receptivas / consciexes assediadoras; o antagonismo
amizade secular / inimizade secular.
Paradoxologia: o paradoxo consciência imortal–soma perecível.
Politicologia: a meritocracia evolutiva em ação.
Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei da empatia; a lei do retorno; a lei
da evolução consciencial; a lei da finitude somática; a lei dos direitos multidimensionais; a lei da
interassistencialidade.
Filiologia: a parassociofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Mitologia: o mito multissecular da regeneração do caráter pessoal pela dessoma.
Holotecologia: a dessomatoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a intermissioteca; a elencoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Dessomatologia; a Conviviologia; a Autoproexologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia; a Paraprocedenciologia; a Autevoluciologia; a Autovivenciologia; a Autoprofilaxiologia.
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 assistida com amparo de função; a conscin malassistida por assediadores extrafísicos; os membros da equipex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pararrecepcionista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pararrecepcionista.
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens
barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: comitê de pararrecepção vampirizador = a reunião de conseneres ou assediadores extrafísicos atraídos na condição de recepcionistas da conscin de vida intrafísica anticosmoética; comitê de pararrecepção assistencial = a reunião de amparadores extrafísicos convocados para assistir à recepção da conscin de vida intrafísica em bases cosmoéticas.
Culturologia: a cultura da multidimensionalidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o comitê de pararrecepção, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
04. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
05. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
09. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
10. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.

QUALQUER PESSOA PODE PREVER, COM TOTAL SEGURANÇA, QUAL SERÁ O NÍVEL DO COMITÊ DE PARARRECEPÇÃO, AGUARDANDO POR SI, APÓS A DESSOMA.
AS COMPANHIAS PESSOAIS NÃO MUDAM NA DESSOMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou quanto à qualidade dos próprios recepcionistas pós-dessomáticos? Você gosta da qualidade das companhias com as quais vive,
hoje?
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COMODISMO PIEGAS
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O comodismo piegas é a condição, caráter ou modo de proceder da conscin,
homem ou mulher, comodista ou sujeita inerme e placidamente às platitudes ridículas, ilógicas
e até irracionais das lavagens subcerebrais da religião dominante, no Estado onde vive e dentro da
condição da robotização existencial (robéxis), sem qualquer esforço de autoquestionamento (Refutaciologia) e reciclagem evolutiva (Recexologia).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo cômodo vem do idioma Latim, comodus, “conveniente; apropriado;
oportuno; vantajoso; agradável”. Surgiu no Século XVI. O sufixo ismo deriva do idioma Grego,
ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática
ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro
mórbido; condição patológica”. A palavra comodismo apareceu no Século XX. O vocábulo piegas é de origem obscura. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Preguiça ridícula. 2. Platitude ilógica. 3. Conforto enganador.
4. Comodismo religioso. 5. Lavagem subcerebral religiosa. 6. Princípio do autocomodismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo cômodo: cômoda; comodidade; comodismo; comodista; comodística; comodístico; incomodativa; incomodativo; incomodidade; incômoda; incômodo.
Neologia. As 3 expressões compostas comodismo piegas, hipocomodismo piegas e hipercomodismo piegas são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Comodismo eletronótico. 2. Lavagem subcerebral eletronótica.
3. Princípio da autodedicação evolutiva.
Estrangeirismologia: o megamaya; o dolce far niente; o existentiale vacuum; a repetição ad nauseam das mesméxis; a sedução do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente da audição.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Comodismo: acomodação incômoda. Platitude: mediocridade enfadonha.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inatividade evolutiva; os subpensenes; a subpensenidade.
Fatologia: o comodismo piegas; as comodidades pessoais acima de tudo; o engano da
satisfação plena; a inconveniência de certos comodismos; a pseudossatisfação religiosa; a conduta
imprópria; o conforto pessoal a todo custo; as exigências do bem-estar; a tacon; o logro da vida
aprazível; as condições inoportunas de vida; a evitação das responsabilidades pessoais; o boavidismo; o não enfrentamento das dificuldades evolutivas; o desprezo às crises de crescimento
úteis; a vida humana ilusória como loja de conveniências; o Gersismo; o princípio de tirar vantagem em tudo; a condição da sombra e água fresca; as facilidades demasiadas; as muitas bananas
por 1 tostão; a inatividade pessoal; a autocorrupção rotineira; o sentimentalismo extremo; o ridiculamente sentimental; a zona de conforto enganosa; a comatose intelectiva; o sofismário; a necessidade da evitação do banalismo; a carência da prevenção do perdularismo; a urgência da profilaxia do desviacionismo; o varejismo consciencial; o anacronismo nocivo; o porão consciencial
remanescente no adulto; as ectopias conscienciais; as cangas psicológicas; as coleiras sociais do
ego; as muletas rituais anticiência; o acobertamento das verdades relativas de ponta; os tradicionalismos bolorentos; os enganos gerados pela tacon; a demagogia religiosa; o populismo religioso; a despriorização na existência intrafísica; a monovisão do obscurantismo; as automimeses atá-
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vicas aplastrantes; o autoplacebismo; as grupomimeses; as patomimeses grupais; a teosebia; a dulia; a beatice; o caminho aberto à melin; a predisposição à melex; o esforço pessoal indispensável
à evolução consciencial; a Megaescola Terrestre; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da autoparaperceptibilidade.
III. Detalhismo
Enumerologia: a ausência da autocrítica; a autoindulgência; a autocomplacência; a vida
sedentária; a religiosidade sentimentaloide; o pieguismo religioso; a pieguice comportamental.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio apriorismose-interiorose-idiossincrasia; o trinômio filáucia-solércia-perfídia.
Antagonismologia: o antagonismo contorno / autenfrentamento.
Politicologia: a teocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização;
a síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a megalomania religiosa.
Mitologia: os mitos religiosos.
Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Perdologia; a Desviologia;
a Enganologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Sociologia; a Etologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin displicente; a conscin sem megafoco; a conscin medíocre.
Masculinologia: o comodista; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o intelectual;
o pré-serenão vulgar; o adulto-criança; o antepassado de si mesmo; o robô existencial.
Femininologia: a comodista; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a intelectual;
a pré-serenona vulgar; a adulta-criança; a antepassada de si mesma; a robô existencial.
Hominologia: o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens infantilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: hipocomodismo piegas = a conduta religiosa da pessoa sociosa, religiosa
apenas para constar; hipercomodismo piegas = a conduta religiosa do profissional da religião descrente do próprio trabalho catequético.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Belicismo. Sob a ótica da Parapatologia, o comodismo piegas piora quando os líderes
religiosos do país endurecem as posições políticas colocando todos os esforços e interesses em
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fins belicistas de domínio e manipulação das consciências dentro das Teocracias. Por exemplo, há
aquela mulher com cisto no ovário, a paciente exigindo cuidados médicos, e aqueloutra com Cristo no ovário, a beatona, a assim-chamada esposa de Cristo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o comodismo piegas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
05. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
07. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
09. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
10. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DO COMODISMO PIEGAS, NO
UNIVERSO DA RELIGIÃO, VEM ATRAVANCANDO A EVOLUÇÃO DE BILHÕES DE CONSCINS, AINDA IGNORANTES
DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA NA TERRA, HÁ SÉCULOS.
Questionologia. O comodismo piegas ainda incomoda você, leitor ou leitora? É problema pessoal, direto, ou indireto com outras conscins do grupo evolutivo?
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COMORBIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A comorbidade é a interação ou coexistência de duas ou mais doenças,
afecções ou distúrbios incidentes na mesma pessoa, potencializando ou complicando o quadro
mórbido ou patológico, básico, inclusive relativo aos transtornos intraconscienciais de bases interpessoais ou interconscienciais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo co vem do idioma Latim, cum, “com; contiguidade; correlação;
companhia”. Apareceu em eruditismos a partir do Século XVI. O termo morbo deriva do mesmo
idioma Latim, morbus, “doença; enfermidade; moléstia”. Surgiu no Século XV. O vocábulo comorbidade foi cunhado, no idioma Inglês, pelo médico e matemático Alvan Richard Feinstein
(1925–2001), em 1970.
Sinonimologia: 01. Comorbilidade; interação patológica. 02. Interação de trafares.
03. Assim patológica. 04. Sinergismo patológico. 05. Autassédio. 06. Iscagem inconsciente.
07. Semipossessão interconsciencial. 08. Infortúnio duplo. 09. Co-ocorrência sindromática.
10. Comorbilidade diagnóstica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo morbo: comórbida; comorbidade; comorbilidade; megacomorbidade; minicomorbidade; mórbida; morbidade; morbidez; morbideza; morbidização; morbidizada; morbidizado; morbidizar; mórbido;
morbífico; morbígeno; morbígero; morbiliforme; morbíparo; morbosidade; morboso.
Neologia. Os 2 vocábulos minicomorbidade e megacomorbidade são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Interação homeostática. 2. Imunidade. 3. Higiene Consciencial.
4. Refratariedade humana. 5. Desassim. 6. Autodesassédio. 7. Desperticidade.
Estrangeirismologia: o rapport negativo; o upgrade do pior.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Comorbidade: interatividade indesejável.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; a assimilação pensene a pensene;
a fôrma holopensênica doentia; o holopensene ambiental.
Fatologia: a comorbidade; a taxa de comorbidade; a alta prevalência de comorbidades;
a comorbidade psiquiátrica; o excesso de comorbidades; as comorbidades mais comuns; a inexistência de comorbidade de sintomas; a não-identificação da comorbidade; o contágio patológico;
as doenças adicionais; a associação de prevalências; a assimilação pele a pele; a assimilação poro
a poro; a xifopagia; a mutualidade das influências; a antipatia; a afinidade doentia; a interprisão
grupocármica; os laços pelos trafares; a potencialização do pior; o Hospitalão Terrestre; a formação de quadrilha; a criminalidade organizada; o ambiente; a atmosfera; a patologia do doente; os
fatores confluentes; as metásteses; os órgãos duplos do soma; as formações extranumerárias; a ausência de reflexo psicomotriz; o íon e o ânion; os agravantes; a agudização do mal.
Parafatologia: a atuação dos megassediadores extrafísicos; a assimilação chacra a chacra; o pacto com o assediador ou possessor; a consciex comórbida satélite de assediador extrafísico; as reações energéticas conscienciais bilaterais.

Enciclopédia da Conscienciologia

6118

III. Detalhismo
Enumerologia: a afecção; a doença; a enfermidade; a moléstia; o achaque; o distúrbio;
o mal; o transtorno; a síndrome.
Interaciologia: a interação patológica.
Crescendologia: o crescendo patológico consulado–embaixada da Baratrosfera.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a correlacionoteca; a medicinoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a psicossomatoteca; a semioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Patopensenologia; a Teratologia; a Nosografia;
a Epidemiologia Clínica; a Clinimetria; a Auxometria; a Taxonórica; a Trafarologia; a Regressiologia; a Interprisiologia; a Deficienciolândia; a Imperfecciolândia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin atratora; a consciex atratora; a consréu ressomada; a isca humana
inconsciente; a personalidade comórbida.
Masculinologia: o evoluciente; o sessentão; o longevo; o idoso; o centenário.
Femininologia: a evoluciente; a sessentona; a longeva; a idosa; a centenária.
Hominologia: o Homo sapiens commorbidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicomorbidade = o paciente com diabetes e hipertensão arterial; megacomorbidade = a condição de quem cometeu o suicídio / homicídio.
Feinstein. No universo da Medicina, Alvan Richard Feinstein (ARF; 1925–2001)
cunhou o termo co-morbidity, em 1970, como sendo a ocorrência de 2 ou mais distúrbios mentais
com distintas etiologias, dentro de tempo definido (6 meses; lifetime). Há pesquisadores em outras áreas chamando de doença comórbida, por exemplo, o enfisema incidente no paciente com
câncer; o alcoolismo no transtorno de humor bipolar (THB).
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, as comorbidades podem ser, por exemplo,
classificadas em duas categorias básicas:
1. Pessoal: mais simples.
2. Grupal: mais complexa.
Etiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatores encontradiços entre as causas
mais comuns das comorbidades:
1. Ambiental. Comorbidade antiecológica.
2. Autassediogênica. Comorbidade devido ao autassédio.
3. Familiar. Comorbidade doméstica.
4. Holossomática. Comorbidade multiveicular.
5. Paragenética. Comorbidade holobiográfica.
6. Profissional. Comorbidade interprisional.
7. Social. Comorbidade clubística.
Formas. Segundo a Cosmovisiologia, a rigor, na cosmovisão ou no enfoque de amplo
espectro, as comorbidades ou interações patológicas podem aparecer sob diversas formas de acordo com o embasamento do holopensene consciencial, por exemplo, estas 7, dispostas na ordem
alfabética:
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Acidente: na interação essência-acidente.
Complicador: no empreendimento; o fato contrário.
Excesso: na extrapauta dos trabalhos da conscin workaholic.
Frustração: na intimidade ou na intraconsciencialidade.
Obstáculo: na ocasião do gargalo operacional.
Reciclagem: na ruptura do equilíbrio existencial.
Surpresa: no contexto da surpreendência.

Cosmovisiologia. Não será inteligente esquecer, na mesma linha de reações adversas antissomáticas das comorbidades, estas duas ocorrências de interações:
1. Interações de medicamentos.
2. Interações de alimentos.
Terapeuticologia: o estado vibracional (EV); a euforin; a primener; o cipriene; o extrapolacionismo parapsíquico; a ortopensenidade; a tenepes; a ofiex; o macrossoma; a desperticidade; a busca da cura; a remissão.
Complexificações. Importa, ainda, considerar as complexificações patológicas ou comorbidades inusitadas, por exemplo, estas duas:
1. Serotonina + fanatismo religioso.
2. Crack + candomblé.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a comorbidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
4. Complicador: Experimentologia; Neutro.
5. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
6. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
7. Medicamento: Paraterapeuticologia; Neutro.

A VIDA COMPLEXA DA CONSCIÊNCIA ESTÁ EMBASADA
NAS INTERAÇÕES DE TODAS AS NATUREZAS. AS PESQUISAS DAS COMORBIDADES AMPLIAM O UNIVERSO
DAS PROFILAXIAS E DAS HOMEOSTASIAS HUMANAS.
Questionologia. Você já pesquisou o universo das comorbidades? Alguma comorbidade
afeta você diretamente?
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COMPACTAÇÃO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A compactação é o ato ou efeito de compactar(-se), unindo ou juntando os
elementos, partes, unidades ou segmentos componentes da pesquisa, reduzindo o volume e o espaço dos vazios da realidade focalizada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo compacto deriva do idioma Latim, compactus, “junto; unido; reforçado; refeito; rechonchudo; gordo”, particípio passado de compingere, “reunir; juntar; unir; compor; construir; fabricar; inventar”, constituído de -cum, “com, companhia; contiguidade”, e pangere, “fincar; pregar; espetar”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Interfusão. 2. Integração.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo compacto:
autocompactação; compacta; compactação; compactada; compactado; compactador; compactadora; compactagem; compactante; compactar; compactável; compacticidade; compactuação;
compactuada; compactuado; compactuador; compactuante; compactuar; compactuável; descompactar; supercompactada; supercompactado.
Neologia. As 3 expressões compostas compactação mínima, compactação mediana
e compactação máxima são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Compactação disfuncional. 2. Desintegração.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; a loss data compression; a informação zipada;
a high density of information; a escrita closed packed; a força sinética dos clusters; a short distance physics; os principles of mechanosynthesis da Nanotecnologia Molecular.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Pesquisologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os holopensenes; a holopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade.
Fatologia: a compactação; a compactação existencial; a UNICIN; o Universalismo;
a frente ampla política; a coalizão política; a Holoteca; os objetos compactados; a cosmossíntese;
as compactações intraconscienciais; o manual tarístico; a compactação ecológica da residência
proexogênica envolvida pela vegetação ou pela Natureza.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a compactação ectoplásmica das energias conscienciais na alcova
blindada ou na UTI.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aplicado de modo universal.
Principiologia: o princípio da descrença sustentando a autexperimentação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da compactação; a técnica da frase-síntese; a técnica do megapensene trivocabular.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito antiesclarecedor do texto embatumado.
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Neossinapsologia: as neossinapses sintéticas.
Ciclologia: o ciclo compactação-descompactação.
Enumerologia: a reunião; a acumulação; a aglutinação; a amalgamação; a interfusão;
a integração; a globalização.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Crescendologia: o crescendo síntese-cosmossíntese.
Trinomiologia: o trinômio ideia original–experimentação–síntese.
Polinomiologia: o polinômio observar-comparar-reunir-integrar.
Antagonismologia: o antagonismo síntese compactante / síntese mutiladora; o antagonismo compactação intraconsciencial sadia / compactação intraconsciencial doentia; o antagonismo compactação natural / compactação artificial.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em grupo.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a correlacionoteca;
a sincronoteca; a comunitarioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Harmoniologia; a Filologia; a Neologia;
a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Conviviologia; a Conexologia;
a Grupocarmologia; a Maxiproexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens syntheticus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
gregarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: compactação mínima = o ajuntamento ou acumulação de palavras afins
no dicionário cerebral analógico pela conscin lúcida; compactação mediana = o ajuntamento ou
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acumulação de parafenômenos na pangrafia; compactação máxima = o ajuntamento ou acumulação de autexperiências cosmovisiológicas na vivência do parafenômeno da cosmoconsciência.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de compactações relativas à conscin em si:
1. Compactação emocional: na introjeção dos anseios; no acobertamento dos desejos.
2. Compactação energética: na instalação do campo de ECs.
3. Compactação informacional: na enciclopédia; no dicionário.
4. Compactação intelectiva: nos dicionários cerebrais; no texto.
5. Compactação intencional: a interiorização das segundas intenções.
6. Compactação mnemônica: no arquivo do computador; no nanodrive.
7. Compactação parapsíquica: na pangrafia; na visão panorâmica; na cosmoconsciência.
Taxologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
14 categorias de compactações relevantes:
01. Compactação agrícola: a compactação consequente ao uso de máquinas e equipamentos agrícolas pesados, gerando efeitos nos atributos do solo em plantio.
02. Compactação algorítmica: a compressão de dados por algoritmo de redução da
quantidade de bits ocupados, liberando espaço em memória e acelerando a transmissão.
03. Compactação cognitiva: a sintetização do conteúdo cognitivo reduzido aos elementos essenciais, reunidos em todo coerente sem truncamentos ou redundâncias.
04. Compactação digital: a digitalização de textos, fotos, filmes com significativa redução do espaço de armazenamento.
05. Compactação do solo: a estabilização do solo com rolo compressor, diminuindo
o índice de vazios e aumentando a densidade, rigidez, resistência e impermeabilidade.
06. Compactação laboratorial: o ensaio de compactação em corpo de prova para identificação dos índices de resistência do material à tensão externa.
07. Compactação material: a prensagem de material com redução da porosidade, aumento da coesão, resistência e impermeabilidade, diminuindo a susceptibilidade à deformação
e ruptura.
08. Compactação mecânica: a geração intencional de energia de compactação por ação
mecânica de impacto, vibração ou compressão estática ou dinâmica.
09. Compactação natural: os assentamentos geológicos naturais por agentes climáticos, trânsito humano ou subumano (pisoteio).
10. Compactação objetal: a miniaturização de objetos para facilitação da portabilidade,
sem perda da funcionalidade e ergonomia.
11. Compactação populacional: as aglomerações em espaços de alta densidade populacional ou demográfica, com entrave na livre movimentação.
12. Compactação psicosférica: a coartação da autopsicosfera em ambientes superpopulosos (megalópolis) pela pressão holopensênica e energética.
13. Compactação sanitária: a compactação do lixo com tratamento adequado do chorume nos aterros sanitários.
14. Compactação semântica: a redução de vocábulos pela formação de abreviações,
abreviaturas, siglas ou acrônimos, com manutenção da clareza e fluidez comunicativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a compactação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
03. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
04. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
07. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
08. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
11. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Síntese conclusiva: Experimentologia; Neutro.
14. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A COMPACTAÇÃO EM GERAL CONSTITUI REALIDADE
MUITO ALÉM DA SIMPLES ECONOMIA DE ESPAÇO, PODENDO ALCANÇAR NÍVEIS EVOLUTIVOS AINDA IMPENSÁVEIS NAS MEGABORDAGENS DA COSMOVISIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as autocompactações intraconscienciais? Você busca, intencionalmente, compactar as próprias cognições?
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COMPAIXÃO DISCERNIDA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A compaixão discernida é o sentimento de compadecimento, comprazimento ou condolência ativado consciente e racionalmente pela conscin, homem ou mulher, ao se
deparar com alguma consciência, intra ou extrafísica, em estado de sofrimento, motivando subsequente desejo de ajudar.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra compaixão vem do idioma Francês, compassion, “simpatia; piedade”, derivada do idioma Latim, compassio, “sofrer com o outro”. Surgiu no Século XIV. O termo discernimento procede do idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Compaixão racionalizada. 2. Compaixão cognitiva. 3. Compadecimento discernido. 4. Comiseração refletida.
Antonimologia: 1. Indiferentismo inconsciente. 2. Compaixão desmedida. 3. Compaixão indiscernida.
Estrangeirismologia: o awareness da compaixão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à manifestação adequada da compaixão.
Citaciologia. Eis citação relacionada ao tema: – Aos setenta, segui meu coração sem
passar dos limites (Confúcio, 551–479 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodomínio da compaixão; a autopensenização
evolutiva; a autopensenização conscienciométrica; a autopensenização autocrítica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização traforina; os raciopensenes; a raciopensenidade;
o pensene empático; a autopensenização intercompreensiva; o pensene universalista; o pensene
benevolente; o pensene maxifraterno; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: a compaixão discernida; a compreensão do papel da compaixão discernida;
a potencialização da interassistência e da autevolução; a decisão lúcida sobre a ativação da compaixão a partir do autoconhecimento traforino; a percepção universalista de todas as consciências
serem integrantes do mesmo maximecanismo; o manejo racional da compaixão de modo a evitar
o emocionalismo e o indiferentismo; a intenção benevolente no processo da interassistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções
favorecendo o contato com outras consciências; o autoconhecimento holossomático e traforino na
escolha pela ativação da compaixão; o acoplamento energético; a psicometria; o predomínio do
paracorpo do autodiscernimento no processo do exercício, ajuste fino e automatização da compaixão; o sentimento de compaixão das consciexes amparadoras pela dor humana.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da paraperceptibilidade; o princípio do Universalismo;
o princípio da empatia evolutiva; o princípio da megafraternidade; o princípio da afetividade
transcendente; o princípio da autoconsciencialidade; o princípio da racionalidade; o princípio
interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na manutenção da pensenidade sadia; o CPC aplicado no desenvolvimento do trafor da compaixão.
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da inteligência emocional; a teoria da automatização da compaixão a partir do discernimento e da prática; a teoria de a compaixão discernida contribuir para o desenvolvimento do universalismo.
Tecnologia: as técnicas da Autoconscienciometrologia; a técnica da autodecisão lógica;
a técnica de perceber a dor do outro; a técnica da tenepes; a técnica da aquisição do senso universalista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomaticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito positivo de redução das emoções negativas; o efeito positivo da
promoção do bem-estar; o efeito evolutivo do desenvolvimento do trafor da compaixão discernida; o efeito evolutivo do desenvolvimento da percepção universalista e da intenção benevolente.
Neossinapsologia: a consolidação de neossinapses possibilitando a vivência madura da
compaixão discernida.
Ciclologia: o ciclo autoconhecimento–intercompreensão–percepção universalista; o ciclo intenção benevolente–empatia–compaixão discernida–interassistência altruística.
Binomiologia: o binômio sentir a dor do outro–compreender a dor do outro; o binômio
automatismo-controle.
Interaciologia: a interação discernimento-autoconhecimento; a interação discernimento-intercompreensão; a interação discernimento–percepção universalista do outro; a interação
discernimento–intenção benevolente; a interação discernimento–ajuste da compaixão.
Crescendologia: o crescendo julgamento negativo–avaliação universalista; o crescendo
malevolência-maxifraternidade; o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo trafar do indiferentismo–trafor da compaixão.
Trinomiologia: o trinômio empatia-compaixão-altruísmo.
Antagonismologia: o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo bairrismo / universalismo; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância;
o antagonismo simpatia / antipatia; o antagonismo emocionalismo / sentimentos elevados; o antagonismo egoísmo / altruísmo.
Politicologia: a evoluciocracia; a autodiscernimentocracia; a fraternocracia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da empatia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado no autodomínio da compaixão discernida; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a compreensiofilia; a fraternofilia; a evoluciofilia; a harmoniofilia; a raciocinofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a autossuperação das fobias sociais.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome do egoísmo.
Maniologia: o fim da egomania.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Psicologia; a Filosofia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Traforologia; a Interassistenciologia; a Ortopensenologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: compaixão discernida inicial = a efetivada com a cognição teórica sobre
a assistencialidade interconsciencial cosmoética; compaixão discernida avançada = a efetivada
com a cognição teática sobre a assistencialidade interconsciencial cosmoética.
Culturologia: a cultura intraconsciencial; a cultura da autopesquisa; a cultura universalista; a cultura interassistencial.
Condutas. Eis, em ordem alfabética, exemplos de 6 condutas pessoais capazes de otimizar e potencializar os esforços na conquista do trafor da compaixão discernida, da percepção universalista e da intenção benevolente:
1. Autoconhecimento: mapear trafares e trafais de modo a admitir, sem vitimização,
a compaixão desmedida ou a ausência de compaixão, e a falta de percepção universalista e de intenção benevolente.
2. Competência interassistencial: perceber se os recursos conscienciais estão adequados às necessidades de específico contexto de interassistência, a partir da análise dos trafores de
modo a evitar o “se afogar abraçado com a vítima”.
3. Compreensão: evitar julgar quem sofre na condição de merecedora de sofrimento
buscando entender as razões mais profundas por trás dessa situação.
4. Intenção benevolente: adotar a intenção de bondade e cuidado com o outro no processo da interassistência.
5. Percepção universalista: perceber o outro enquanto consciência também em evolução, de modo a ampliar a motivação de ajudar, transcendendo para além do círculo pessoal de
convívio, sem racismo, patriotismo ou dimensão existencial das consciências.
6. Teática: aplicar no cotidiano multidimensional a reciclagem conquistada e a interassistencialidade, fixando e ampliando as neossinapeses adquiridas.
Genialidades. Eis, em ordem alfabética, 8 exemplos de genialidades cosmoéticas capazes de serem desenvolvidas a partir do exercício da compaixão discernida:
1. Altruísmo.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Benevolência.
Espírito humanitário.
Gratidão.
Honestidade.
Magnanimidade.
Sensatez.
Temperança.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a compaixão discernida, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento dinâmico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autorreeducação psicossomática: Psicossomatologia; Homeostático.
07. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Avanço da razão: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Cosmoeticoterapia: Consciencioterapia; Homeostático.
11. Empatia traforista: Holocarmologia; Homeostático.
12. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
15. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.

A TEÁTICA DA COMPAIXÃO DISCERNIDA, PELA SUPERAÇÃO DO EMOCIONALISMO E DO INDIFERENTISMO, CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA INTERASSISTENCIALIDADE E DO UNIVERSALISMO MAXIFRATERNO.
Questionologia. Como se sente você, leitor ou leitora, quando testemunha outra consciência em condição de sofrimento? A compaixão se manifesta em você de maneira espontânea
e equilibrada?
Bibliografia Específica:
1. Aristóteles; Ética a Nicômaco (Hoika Nikoauxeia); 280 p.; trad. Antônio de Castro Caeiro; 10 caps.; glos.
208 termos; 264 notas; 136 refs.; 24 X 17 cm; Editora Atlas; São Paulo, SP; 2009; páginas 40 e 53.
2. Confúcio; Os Analectos (The Analects); Coleção L&PM; Vol. 533; int. & notas D. C. Lau; revisores
Renato Deitos; Bianca Pasqualini; & Jó Saldanha; trad. Caroline Shang; 260 p.; 20 caps.; 1 biografia de confúcio;
2 E-mails; 21 enus.; glos. termos; 1 website; 3 apênds.; 18 x 11 cm; br.; Editora L&PM; Porto Alegre, RS; 2015; página
60.
3. Goetz, J. L.; Keltner, D.; & Simon-Thomas, E.; Compassion: An Evolutionary Analysis and Empirical
Review; Artigo; Psychological Review; Vol. 136; 2010; páginas 351 a 374.
4. Schwatz, S. H.; Universals in the Context and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical
Tests in 20 Countries. In: Zhanna, M.; (Org). Advances in Experimental Psychology; Vol. 25; 1992; páginas 1 a 65.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
430 e 449.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 1 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 261, 356, 360, 374 e 375.
7. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 187
e 188.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 430 e 431.
9. Waal, Franz de; 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.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010; páginas 116, 117 e 168.

F. O.
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COMPANHIA CONSTRANGEDORA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A companhia constrangedora é a condição, o fato, o convívio ou a presença de alguém ser desagradável ou desconfortável para outra pessoa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo companhia vem do idioma Latim, compania, formado de cum,
“com”, e panis, “pão”, significando “conjunto de pessoas que comem seu pão juntamente”, derivando a acepção para “pessoas que vão juntas”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo constrangedor procede também do idioma Latim, constringere, “apertar; forçar”. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 01. Presença constrangedora. 02. Companhia incômoda. 03. Convívio
constrangedor. 04. Convívio díspar. 05. Convívio incômodo. 06. Convívio embaraçoso. 07. Desconcerto empático. 08. Desconcerto endogrupal. 09. Dessemelhança consciencial. 10. Autodesestima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo companhia:
companheira; companheirão; companheirismo; companheiro; companheirona.
Neologia. As 3 expressões compostas companhia constrangedora mínima, companhia
constrangedora média e companhia constrangedora máxima são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Companhia empática. 02. Companhia assemelhada. 03. Convívio
afim. 04. Convívio desembaraçado. 05. Convívio agradável. 06. Concerto empático. 07. Concerto endogrupal. 08. Semelhança consciencial. 09. Amor próprio. 10. Autestima.
Estrangeirismologia: a parentela com status social diferente; o gap evolutivo entre as
conscins; o hollow profile pessoal; o strong profile pessoal; a condição da persona non grata.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do nível da
inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Companhia:
megaproblema pessoal. Constrangimento significa inconveniência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal constrangedor; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade.
Fatologia: a companhia constrangedora; a força presencial; a exigência social dos autocomportamentos; as interações sociais cotidianas; as diferenças sociais; as autoimagens na Socin
ainda patológica; o sentido de obrigação com o outro; as situações sociais geradoras de constrangimentos; a avaliação do comportamento da conscin vulgar a partir da perspectiva da conscin
intermissivista; a presença constrangedora do superior evolutivo; a condição de centro das atenções; a condição social periférica; o papel de protagonista na apresentação ao grupo de desconhecidos; o não cumprimento das expectativas sociais; as perguntas incômodas; a identidade do
papel social ameaçada por sentimentos constrangedores; a autoimagem quando interdependente;
a ansiedade social; a inaptidão social; as adversidades; as dissonâncias cognitivas; a ilogicidade
embaraçosa; a sensação de ridículo; a postura incômoda; a convivência forçada; a existência
inarradável das companhias no mecanismo da evolução consciencial; a integridade pessoal;
a contrariedade das demandas sociais; o constrangimento gerado involuntariamente na comunidade; a comparação pública inevitável das pessoas apresentando-se juntas; a condição de ser objeto de atenção indesejada; a presença constrangedora; o incômodo da presença; as avaliações
sociais negativas por parte dos outros; o nível de competitividade da conscin constrangida; a in-
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veja silenciosa; os melindres irrevelados; a exposição dos posicionamentos pessoais; a exposição
social; a conversação em sociedade; o debate público; a transparência do constrangimento; o ato
de tolher, sem querer, a liberdade pessoal de outrem; a coação social involuntária; o embaraço
gerado pela própria presença; o envergonhamento da pessoa contrafeita; o constrangimento
recíproco; o Curso Intermissivo (CI); a impossibilidade do contágio cognitivo; a cobrança alheia;
a censura velada; a família nuclear; os parentes não intermissivistas; a diplomacia no convívio
com a parentela não cognopolita; o convívio problemático; as diferenças dos níveis conscienciométricos; a companhia humana cosmoética; os contatos sociais enriquecedores; a Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o combate ao elitismo da hiperclasse, transnacional, em escala planetária, dos bilionários, por quem apresenta maior acuidade; a iniciativa fraterna; a educação pessoal;
o respeito às consciênçulas; o desconfiômetro do intermissivista; o princípio de jamais forçar
o heteroconstrangimento; a conduta da eliminação do constrangimento de outrem; a parceria
difícil; a assistencialidade às pessoas constrangidas; o direito dos outros; o problema da hospedagem; a condição de ser hóspede; a convivialidade cordial; o trato íntimo; os conflitos entre as
gerações; os limites da convivência; a mudança para outra cidade; a evitação do modelo difícil de
ser imitado; a autoconsciência do constrangimento por parte da conscin constrangedora; a ascendência moral; a construção da vida humana; a terceira idade; o preço da evolução consciencial;
a exigência da maior compreensão pelo intermissivista, homem ou mulher; os estudos conscienciométricos contra o constrangimento na Socin; o constrangimento social entre os parceiros da
dupla evolutiva; a lisura na Era Consciencial.
Parafatologia: as algemas da interprisão grupocármica; a presença constrangedora do
ser desperto para os assediadores extrafísicos; o paraconstrangimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: o filho constrangido; a filha desconcertada; o irmão descontente; a irmã
encabulada; o tio confrangido; o primo vexado; o colega coibido.
Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio individualismo-coletivismo; o binômio constrangimento-autestima; o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio vergonha-constrangimento-culpa; o trinômio energia-simpatia-alegria.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo nível evolutivo / nível social; o antagonismo pessoa
anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo paradoxal evolução consciencial / constrangimento alheio; o antagonismo intraconsciencial trafor pessoal / trafar alheio; o antagonismo interpessoal extroversão / introversão; o antagonismo social companhia / intrusor; o antagonismo
evolutivo maturidade consciencial / imaturidade consciencial.
Politicologia: a democracia direta.
Filiologia: a sociofilia.
Fobiologia: a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da subestimação; a síndrome
do patinho feio.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a evolucioteca; a socioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Mesologia;
a Sociologia; a Psicologia Social; a Comunicologia; a Interprisiologia; a Perdologia; a Intercompreensiologia.
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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 companhia evolutiva; a personalidade cosmoética; a personalidade anticosmoética; a personalidade forte; a personalidade fraca; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens comparticipans.
V. Argumentologia
Exemplologia: companhia constrangedora mínima = a presença incômoda do tenepessista, homem ou mulher; companhia constrangedora média = a presença incômoda do epicon lúcido,
homem ou mulher; companhia constrangedora máxima = a presença incômoda do ser desperto,
homem ou mulher.
Culturologia: o sentimento de constrangimento permeando os comportamentos das pessoas nas culturas coletivistas; a cultura conscienciológica na Cognópolis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a companhia constrangedora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
05. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
06. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
07. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
08. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
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09. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
10. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.

POR MEIO DA CONVIVÊNCIA CONTINUADA, O NÍVEL
EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA PODE MANIFESTAR-SE
DE MANEIRA EXPLÍCITA, ACARRETANDO ATÉ INCOMPREENSÕES E IDIOSSINCRASIAS POR ONDE VAI.
Questionologia. Você já vivenciou alguma condição social da companhia constrangedora? Na posição de constrangido ou de constrangedor?
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COMPANHIA ELETIVA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A companhia eletiva é aquela consciência, conscin ou consciex, com a qual
cruzamos a cada dia e de quem recebemos favores consecutivos, continuados e rotineiros, além
do convívio com o parceiro, ou parceira, da dupla evolutiva, e com os componentes da família
nuclear.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo companhia provém do idioma Latim, compania, formado de cum,
“com”, e panis, “pão”, significando “conjunto de pessoas que comem seu pão juntamente”, derivando a acepção para “pessoas que vão juntas”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo eletivo procede também do idioma Latim, electivus, “eletivo”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Companhia prestativa. 2. Pessoa disponível. 3. Amparador extrafísico. 4. Amparador de função da tenepes. 5. Amparador de função da ofiex. 6. Companhia evolutiva.
Neologia. As 4 expressões compostas companhia eletiva, minicompanhia eletiva, maxicompanhia eletiva e megacompanhia eletiva são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Companhia hostil. 2. Pessoa indisponível. 3. Assediador extrafísico; assediador intrafísico. 4. Satélite de assediador extrafísico. 5. Parapsicótico enequético.
Estrangeirismologia: o rapport diário.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Companhia: necessidade vital.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade.
Fatologia: a convivialidade; as afinidades; a empatia; a existência inarredável de companhias na evolução consciencial; os favores recíprocos; a fraternidade vivida; o entorno social da
conscin; as posturas pessoais; a força presencial; a participação; o engajamento; a autodisponibilidade; a maxiproéxis; o empreendedorismo conscienciológico; os atos sociais; a cosmovisão social; a amenidade no trato social; a conduta interpessoal; as interações sociais; a defesa dos direitos das consciências; a autoconsciência da gratidão.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a comunitarioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Evoluciologia;
a Proexologia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Intercompreensiologia; a Autocoerenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a companhia eletiva; a conscin interassistencial; a pessoa prestativa; a personalidade disponível; o grupo evolutivo; o casal incompleto; o ser desperto.
Masculinologia: o parceiro na condição de megacompanhia intrafísica; o distribuidor de
favores; o receptor de favores; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o cognopolita;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido;
o evoluciente; o intermissivista; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador
da Conscienciologia; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o proexólogo; o proexista;
o projetor consciente; o reciclante existencial; o tertuliano; o casal incompleto; o ser desperto.
Femininologia: a parceira na condição de megacompanhia intrafísica; a distribuidora de
favores; a receptora de favores; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; a cognopolita;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a epicon lúcida; a evoluciente; a intermissivista; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora da
Conscienciologia; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a proexóloga; a proexista;
a projetora consciente; a reciclante existencial; a tertuliano.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicompanhia eletiva = o voluntário, homem ou mulher, prestador de
serviço diário, espontâneo, sem remuneração, dentro do universo de trabalhos da programação
existencial (proéxis) do proexista, homem ou mulher; maxicompanhia eletiva = o amparador extrafísico de função da oficina extrafísica (ofiex) pessoal do ofiexista, homem ou mulher;
megacompanhia eletiva = o evoluciólogo extrafísico assistindo atentamente os trabalhos da
conscin proexista, homem ou mulher.
Teia. Sob a ótica da Conviviologia, vivemos todos envolvidos na imensa teia das relações evolutivas. Quanto mais entendermos as nuanças das malhas da teia e reconhecermos a relação evoluída de interdependência consciencial, necessária e inafastável, melhor para todos a fim
de descartarmos as interprisões grupocármicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a companhia eletiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
2. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
3. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
4. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
5. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
6. Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DA REALIDADE DAS COMPANHIAS ELETIVAS, EM TORNO, APONTA O NÍVEL DA
GRATIDÃO PESSOAL E A QUALIFICAÇÃO DO CÍRCULO
EVOLUTIVO DENTRO DO QUAL EXECUTAMOS A PROÉXIS.
Questionologia. Você já pesquisou o universo das companhias eletivas a quem vem devendo inumeráveis favores nesta vida humana? Quantas ainda vão prosseguir, nessa condição,
com você, para o resto da existência? Você é companhia eletiva de quem?
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COMPARAÇÃO DEPRECIATIVA
(COMPARACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A comparação depreciativa é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, cotejar, confrontar, traçar paralelo entre consciências, objetos ou ideias estabelecendo similitudes, diferenças e / ou mensurações, objetivando menosprezar, reduzir o valor ou fazer equiparações maledicentes de si própria, algo ou alguém.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo comparação vem do idioma Latim, comparatio, radical de comparatum, e este derivado de comparare, “comparar; reunir; ajuntar; ajoujar; emparelhar; confrontar; por em paralelo; comparar por comparação”. Surgiu no Século XIV. O termo depreciar deriva também do idioma Latim, depretiare, de pretium, “diminuir ou tirar o valor de, aviltar, desprezar”. Apareceu no Século XIX. A palavra depreciativa surgiu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Confronto depreciativo. 2. Comparativo desqualificador.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo comparação: autocomparação; comparabilidade; comparacional; comparacionismo; comparada; comparado; comparador; comparadora; comparança; comparante; comparar; comparatismo; comparatista; comparatística; comparatístico; comparativa; comparativismo; comparativista; comparativística; comparativístico; comparativo; comparável; heterocomparação; incomparabilidade; incomparável; neocomparação.
Neologia. As 3 expressões compostas comparação de igualdade depreciativa, comparação de superioridade depreciativa e comparação de inferioridade depreciativa são neologismos
técnicos da Comparaciologia.
Antonimologia: 1. Comparação apreciativa. 2. Cotejo evolutivo. 3. Comparação traforista. 4. Aferição conscienciométrica.
Estrangeirismologia: a omnis comparatio odiosa; o argumentum ad lazarum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao senso de respeito interconsciencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Comparações são
problemáticas.
Coloquiologia: a postura anticosmoética de ter 2 pesos e duas medidas; o ato de comparar os prós e os contras; o estabelecimento de confronto em pé de igualdade (sem vantagem para
quaisquer partes); a habilidade em distinguir o melhor e o pior sem carregar nas tintas.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Nada é bom ou mau se não for por
comparação (Thomas Fuller, 1608–1661). A eternidade rompe qualquer medida e destrói qualquer comparação (Pierre Nicole, 1625–1695).
Proverbiologia: – A grama do vizinho sempre parece mais verde. A comparação não
é razão. O exemplo vale mais, se comparado a mil palavras.
Ortopensatologia: – “Orgulho. Quando a pessoa se compara com outra, posicionando-se acima de alguém, em geral, ainda tem algum processo arraigado de orgulho”.
Filosofia: o Ignorantismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da confrontação desajustada; as intrusões pensênicas facilitadas pela autodepreciação; a conexão do ontem com o hoje nas posturas pensênicas;
as semelhanças e diferenças entre pensenidades; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
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Fatologia: a comparação depreciativa; a constante desqualificação constrangedora; o paralelo falho; a inveja; a mediocridade; as acareações excessivas; as analogias desequilibradas nas
evocações de situações vividas; as contraposições falaciosas; as correspondências negativas; as
insinuações anticosmoéticas; as observações de caráter pejorativo; as rivalidades grupocármicas;
o fato de se considerar o melhor de todos; o menosprezo; o nivelamento das consciências por baixo; o tempo gasto nas redes sociais fazendo comentários desproporcionais; os argumentos irracionais das comparações; os julgamentos depreciativos; a publicidade comparativa desleal dos produtos; a falta de reconhecimento da singularidade no ambiente escolar; a diversidade social;
a comparação pública inevitável das pessoas apresentando-se juntas; a mensuração qualitativa das
pessoas; a eliminação dos bagulhos energéticos para melhoria do ambiente menos conflitivo;
a precaução quanto às pseudoafinidades; o autoconstrangimento na identificação da melhora dos
companheiros evolutivos com a própria estagnação; o ato de não associar negativamente a condição de ovelha negra e a de patinho feio com outros membros da família; a aptidão de tornar-se
mais curioso em oposição à média; os parâmetros de similaridade favorecendo a rapidez no entendimento das autexperiências; as necessárias comparações; os testes comparativos; a comparabilidade evolutiva; a antiautointimidação autoral; o livro Conscienciograma; o abertismo consciencial contribuindo para o aprendizado do Universalismo; o respeito às diferenças conscienciais;
a vontade de melhorar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a necessidade de realizar comparações anuais do autodesempenho qualiquantitativo da vivência do estado vibracional (EV) profilático; as comparações espúrias sobre as
energias conscienciais (ECs) de cada pessoa; a falta de autoconscientização multidimensional
(AM) levando a conscin à miopia existencial; a assimilação simpática (assim) antes de comparar
alguém; a desassimilação simpática (desassim) após possíveis comparações; o estabelecimento de
parâmetros de aproximação com as próprias atuações energéticas; a comparação autosseriexológica entre o soma atual e os retrossomas; a similitude entre patologias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico comparação jocosa–autoimagem distorcida;
o sinergismo bem-estar íntimo–bem-estar grupal; o sinergismo pessoa certa–lugar certo–tempo
certo para a medição conscienciométrica.
Principiologia: o princípio de os próprios atos falarem mais sobre a personalidade se
comparados a mil palavras de autodefesa; o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de não haver
analogia sem cotejos ou comparações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) priorizando o melhor para todos os envolvidos sempre.
Teoriologia: a teoria da análise comparativa; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do contraponto senso / contrassenso; a técnica da tábula rasa;
a técnica autocomparativa; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas conscienciométricas.
Voluntariologia: a insatisfação do voluntário dedicado com o próprio desempenho,
sempre se comparando negativamente aos demais; o voluntário virtual podendo ser mais produtivo se comparado ao presencial; o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos; os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca).
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CICs).
Efeitologia: o resultado entre o planejado e o realizado surtindo efeitos comparativos;
os efeitos impactantes da comparação passado-presente autevolutivos; o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas da convivência saudável com os diferentes
padrões de conscins e consciexes.
Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
Enumerologia: a comparação nosográfica entre alunos; a comparação nosográfica entre autores; a comparação nosográfica entre professores; a comparação nosográfica entre profissionais; a comparação nosográfica entre filhos; a comparação nosográfica entre irmãos; a comparação nosográfica entre pares.
Binomiologia: o binômio patológico depreciação-repressão; o binômio comparar experiências–constituir consensos; a vivência do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação coerência íntima–realidade externa; a interação criticismo
comparativo–devolutiva interassistencial.
Crescendologia: o crescendo perdão–pré-perdão assistencial; o crescendo errar hoje–
–acertar amanhã.
Trinomiologia: o trinômio comparação-cotejo-contraste; o trinômio racionalidade-discernimento-holomaturidade; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio patológico observação-comparação-competição-retaliação; o polinômio observar-comparar-reunir-integrar; o polinômio mensuração-avaliação-diagnóstico-terapêutica.
Antagonismologia: o antagonismo paralelo apreciativo / paralelo depreciativo; o antagonismo comparações infundadas / comparações arrazoadas; o antagonismo autocomparação
/ heterocomparação.
Paradoxologia: o paradoxo de o filho apresentar-se mais energético em comparação ao
pai; o paradoxo de o erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo; o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; o paradoxo de as conscins
originárias de culturas diferentes poderem se entender melhor se comparado a membros da mesma família.
Politicologia: a comparação entre as ideologias dos partidos políticos; a proexocracia
(Cognópolis).
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo na imparcialidade
comparativa.
Filiologia: a conscienciofilia.
Fobiologia: o medo de ser comparado com os demais; a fobia de ter rótulo odioso; o medo de ser estigmatizado.
Sindromologia: a evitação da síndrome do silêncio autodepreciativo; a síndrome da
comparação; a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de querer ser melhor em comparação aos outros, em tudo.
Mitologia: o mito de a pessoa parapsíquica ser mais evoluída se comparada aos outros;
a eliminação do mito de as mulheres serem menos produtivas se comparadas aos homens; o mito
de tudo ser mais fácil para o outro.
Holotecologia: a analogoteca; a argumentoteca; a correlacionoteca; a cosmoeticoteca;
a despertoteca; a evolucioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Comparaciologia; a Antipodiologia; a Associaciologia; a Classificaciologia; a Confrontologia; a Constrangimentologia; a Contrapontologia; a Cotejologia; a Incompreensiologia; a Modelologia; a Oposiciologia; a Paralelismologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comparadora; a consréu ressomada; a conscin invejosa; a conscin
maledicente; a conscin autodepreciada; a conscin cotejadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens comparator; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens competitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens cognopolitanus; o Homo sapiens communicativus.
V. Argumentologia
Exemplologia: comparação de igualdade depreciativa = aquela equiparando ao comportamento entendido como inadequado do outro, com menosprezo; comparação de superioridade
depreciativa = aquela supervalorizando o comportamento entendido como adequado do outro,
com inveja; comparação de inferioridade depreciativa = aquela reforçando o comportamento inadequado do outro, com estigmatização negativa.
Culturologia: a cultura da competitividade; a cultura da impunidade; a cultura da subjugação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a comparação depreciativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação parental: Interprisiologia; Nosográfico.
02. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
03. Competição assediadora: Parapatologia; Nosográfico.
04. Competitividade grupocármica: Competiciologia; Nosográfico.
05. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
06. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Confrontologia: Experimentologia; Neutro.
08. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
09. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Nuança: Experimentologia; Neutro.
13. Preponderância da Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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14. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
15. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.

A COMPARAÇÃO DEPRECIATIVA DESRESPEITA A DIVERSIDADE, O JEITÃO E A SINGULARIDADE DAS CONSCIÊNCIAS, TENDO EM VISTA O BINÔMIO SER-ESTAR E O FATO DE TODOS SERMOS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emitiu juízo de valor depreciativo? Ainda faz
acepção de pessoas? Quais benefícios podem trazer a mudança de comportamento, do olhar e prática de discurso mais fraterno?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.111.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
232 e 326.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; de revisores Equipe 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 353, 398
e 464.
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 86 e 1.180.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 138.
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COMPASSAGEIRO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O compassageiro evolutivo é a consciência, na condição de conscin ou
consciex, deslocando-se, viajando ou vivenciando a evolução juntamente com outra, na família,
tribo, grupo, turma ou equipe.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo com vem do idioma Latim, cum, “com”. O termo passageiro deriva do idioma Francês, passager, “passante”, e este do idioma Latim, passare. Surgiu no Século
XV. A palavra evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do
idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Colega evolutivo. 2. Companheiro evolutivo. 3. Convizinho
evolutivo.
Neologia. As 4 expressões compostas compassageiro evolutivo, minicompassageiro evolutivo, maxicompassageiro evolutivo e megacompassageiro evolutivo são neologismos técnicos
da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Defasado evolutivo. 2. Descompassado evolutivo. 3. Dissidente
ideológico.
Estrangeirismologia: o rapport entre assistente e assistido.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a convergência dos materpensenes.
Fatologia: o encontro evolutivo; a convergência evolutiva; a harmonia evolutiva; a comparabilidade evolutiva; o companheirismo evolutivo; a condição positiva do nivelamento evolutivo; as similitudes evolutivas; o círculo de amizades; a vida social pessoal; a mesma faixa evolutiva de duas consciências; a sintonia interconsciencial; as interações nas maxiproéxis; o voluntariado assistencial; a empatia; a inseparabilidade grupocármica; a gemelidade humana; a coexistência
pacífica entre as conscins; a intercooperação; a dobradinha cosmoética; o ato de se chegar aos
bons.
Parafatologia: o compassageiro evolutivo extrafísico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Holotecologia: a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Maxiproexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Vivenciologia; a Intercompreensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; as duplas estacionárias; o ser
desperto.

Enciclopédia da Conscienciologia

6142

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; os interprisioneiros;
os sócios; os partners; os clubbers; os comparsas; os cúmplices; os intercooperadores em geral;
o aliado; o colega de profissão; o co-terapeuta; o co-pesquisador; o conscienciólogo.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; as interprisioneiras;
as sócias; as clubbers; as comparsas; as cúmplices; as intercooperadoras em geral; a aliada; a colega de profissão; a co-terapeuta; a co-pesquisadora; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicompassageiro evolutivo = a conscin estudante em relação ao colega da mesma escola, classe e época; maxicompassageiro evolutivo = a conscin em relação ao próprio irmão (ou irmã), gêmeo, univitelino; megacompassageiro evolutivo = a conscin xifópaga em
relação ao próprio gêmeo siamês.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética das
áreas conscienciais, 10 categorias de compassageiros evolutivos comuns:
01. Autoria: o autor (de livro) e o ghost writer; o autor e o coautor.
02. Biografologia: o biografado e o biógrafo.
03. Duplologia: o parceiro e a parceira da dupla evolutiva mista.
04. Epiconologia: o epicentro consciencial (epicon) e o coadjutor do epicon (co-epicon)
no Acoplamentarium.
05. Maternidade: a mãe e o filho.
06. Ofiexologia: o ofiexista e o amparador da ofiex.
07. Projeciologia: o projetor consciente e o auxiliar em terra.
08. Recexologia: o inversor existencial e o reciclante existencial, o correciclante.
09. Representação: o líder (titular) e o dublê.
10. Tenepessismo: o tenepessista e o amparador extrafísico, o co-tenepessista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o compassageiro evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
4. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
5. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
6. Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.

NA VIAGEM CONTÍNUA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL,
A CONSCIÊNCIA ESCOLHE E MANTÉM OS COMPANHEIROS E COMPANHEIRAS DE EXCURSÃO CONFORME
A EMPATIA E O NÍVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você já se conscientizou cosmoeticamente da própria condição de compassageiro evolutivo com as consciências mais íntimas? Qual o nível evolutivo das relações sociais cultivadas por você?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 196 e 197.
02. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 152 e 153.
03. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 101.
04. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 70, 71, 88, 199, 274, 327, 392, 498, 499 e 630.
05. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 5, 95, 252, 276, 336, 436, 505, 731 e 789.
06. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 33.
07. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 74.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 97 a 104.
09. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 207, 306, 370, 688
e 835.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 68, 116, 129, 272, 314, 511, 626 e 680.
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COMPATIBILIDADE AUTOMOTIVAÇÃO-TRABALHO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A compatibilidade automotivação-trabalho é a relação consistente de coincidência total da disposição psicofísica com a atividade (faina, empenho, empreitada, empreendimento) específica do momento evolutivo, de modo a otimizar e potencializar os resultados do autodesempenho da conscin lúcida, sem efeitos ulteriores indesejáveis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo compatível deriva do idioma Francês, compatible, e este do idioma
Latim, compatibilis, “simpatizar”. Surgiu em 1576. O vocábulo compatibilidade apareceu em
1789. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”.
A palavra motivação procede do idioma Francês, motivation, do verbo motiver, e este do idioma
Latim, motivus, “relativo ao movimento; móvel”. Surgiu em 1899. O termo trabalho provém do
idioma Latim, tripaliare, “torturar”, de tripalium, “instrumento de tortura composto de
3 paus”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Compatibilização autodisposição-serviço. 2. União autopredisposição-tarefa.
Neologia. As 3 expressões compostas compatibilidade automotivação-trabalho, minicompatibilidade automotivação-trabalho e maxicompatibilidade automotivação-trabalho são
neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Incompatibilidade automotivação-trabalho. 2. Incompatibilização
predisposição pessoal–tarefa. 3. Desmotivação laboral. 4. Preguiça pessoal. 5. Mandriice;
ociosidade.
Estrangeirismologia: o sucesso como upgrade da motivação; o in the mood; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há trabalhos
superprazerosos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a compatibilidade automotivação-trabalho; a motivação psíquica; a motivação física; o combustível da motivação; a automotivação exuberante; o talento sem motivação;
a realização do trabalho desejado; as autogratificações da transpiração do trabalho; a força de
trabalho pessoal; a superdisposição para o trabalho libertário; o trabalho certo; o prazer de trabalhar; o motor da vontade de trabalhar; a pessoa certa; a articulação das priorizações evolutivas;
o momento certo; o local certo; a potencialização do melhor; a condição de estar para isso; o esforço potencializado; a melhoria do autodesempenho; o desempenho do voluntariado; o distresse;
a desmotivação cronicificada; a vida de empurrar com a barriga; a acídia; a alienação; a autoinsegurança; a exaustão psicológica; a somastenia; o sacrifício de trabalhar; o estresse; o boavidismo; a aversão ao trabalho; o trabalho-obrigação; o trabalho-escravidão.
Parafatologia: a interassistencialidade com os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo emocionalidade-psicomotricidade.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Binomiologia: o binômio vontade-automotivação; o binômio decisão-motivação; o binômio intencionalidade-interesse.
Crescendologia: o crescendo responsabilidade-automotivação.
Antagonismologia: o antagonismo combustível / tanque vazio; o antagonismo automotivação / cultura do menor esforço.
Filiologia: a laborfilia.
Fobiologia: a laborfobia.
Holotecologia: a volicioteca; a laboroteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia;
a Homeostaticologia; a Proexologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia; a Autocoerenciologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa competente.
Masculinologia: o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o operário-padrão;
o workaholic.
Femininologia: a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a operária-padrão;
a workaholic.
Hominologia: o Homo sapiens laborans.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicompatibilidade automotivação-trabalho = o entrosamento tenepessista-amparador extrafísico; maxicompatibilidade automotivação-trabalho = a obtenção do compléxis na maxiproéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a compatibilidade automotivação-trabalho, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
2. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
3. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
4. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
7. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.
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O TRABALHO DESENVOLVIDO COM MOTIVAÇÃO PESSOAL EXPANDE A EXCELÊNCIA, A COMPETÊNCIA, AS
CONSEQUÊNCIAS DO EXEMPLARISMO E OS SALDOS
POSITIVOS DOS ESFORÇOS DO HOMEM E DA MULHER.
Questionologia. Qual percentual de motivação você imprime no trabalho? Você mantém, espontaneamente, a motivação nos desempenhos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 92.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 141, 144, 333 e 1.107.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 66.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 114,
161, 187, 442, 465, 662, 911 e 946.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 71, 225, 387, 442, 494, 538, 561, 575, 580, 583 e 607.
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COMPENSAÇÃO INTRACONSCIENCIAL
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A compensação intraconsciencial é a técnica conscienciométrica fundamentada no emprego maior de atributo consciencial específico, mais desenvolvido (autotrafor),
sobre outro, ou outros atributos conscienciais menos desenvolvidos (autotrafares), compensando
mutuamente, com equilíbrio, tais recursos da inteligência, a fim de melhorar os potenciais do microuniverso da conscin.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo compensação vem do idioma Latim, compensatio, “compensação;
equivalente; balanço; troca; permuta; recompensa; remuneração”, de compensare, “compensar;
contrapesar; por em paralelo, em comparação; avaliar”. Apareceu no Século XVI. O prefixo intra
vem igualmente do idioma Latim, intra, “dentro de, no interior de; no intervalo de”. O vocábulo
consciência, do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Compensação dos atributos mentais. 2. Contrabalanço intraconsciencial. 3. Equilíbrio intelectivo. 4. Sinergismo intelectivo. 5. Heterologia mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas compensação intraconsciencial, minicompensação
intraconsciencial e maxicompensação intraconsciencial são neologismos técnicos da Auto Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Descompensação intraconsciencial. 2. Desequilíbrio intelectivo.
3. Apagogia. 4. Homologia mentalsomática.
Estrangeirismologia: a penetralia mentis; a open mind; o upgrade intelectivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a abordagem pensene a pensene; a autopensenização predominante no
pen; a busca da ortopensenidade pessoal; a coesão íntima da maxipensenização; o acabamento
cosmoético das manifestações pensênicas.
Fatologia: a compensação intraconsciencial; a compensalidade intraconsciencial; a conjugação de potenciais mentaissomáticos; o perfil da conscin; o equipamento mentalsomático; os
autotalentos; as aptidões notáveis; as faculdades intelectivas; os trafores; as faculdades mentais
conectadas; as associações mentais; os atributos pessoais compensáveis; os atributos pessoais
compensatórios; os potenciais não desenvolvidos; os defeitos pessoais; os trafares; as imperfeições íntimas; as insuficiências intelectivas; a qualificação da cognoscência; o abrimento intraconsciencial; a autoconsciencialidade; a recuperação dos cons magnos; a hipercriatividade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a extrapolação autocognitiva parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo; o sinergismo mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Binomiologia: o binômio compensação intraconsciencial–superdotação consciencial.
Holotecologia: a intelectoteca.
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Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Microcosmologia; a Paracerebrologia; a Discernimentologia; a Autocogniciologia;
a Autocoerenciologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca interconsciencial lúcida.
Masculinologia: o compensador intraconsciencial; o pré-serenão vulgar; o tenepessista;
o projetor consciente.
Femininologia: a compensadora intraconsciencial; a pré-serenona vulgar; a tenepessista;
a projetora consciente.
Hominologia: o Homo sapiens compensator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicompensação intraconsciencial = a autodisposição para anotar compensando a memória fraca; maxicompensação intraconsciencial = a automotivação para pesquisar
compensando a ausência de autorretrocognições.
Talentos. Cada conscin tem vários tipos de talentos ou genialidades, manifestando-se de
modo específico, conforme a natureza ou índole individual, única. Por isso precisamos utilizar
o máximo de organização e técnica, a fim de empregarmos bem os atributos, faculdades, percepções e parapercepções conscienciais, próprios do mentalsoma.
Experiências. Os atributos conscienciais, hoje, constituem o saldo dos produtos gerados
por experiências multimilenares e multiexistenciais, afuniladas na condição do autorrestringimento consciencial, pela Genética e a Mesologia, no atual soma. É o máximo obtido por você, evolutivamente, até o aqui e agora.
Cons. Você deve acrescentar, ainda, o nível de recuperação dos cons, mantendo o grau
exato da hiperacuidade consciencial pessoal a qualquer momento. O ideal seria cada personalidade ter todos os atributos conscienciais sadios e funcionantes, mas as conscins apresentam insuficiências, lacunas e trafares nos microuniversos conscienciais.
Autocrítica. Você talvez já observou algumas das próprias fraquezas intelectuais. Por
exemplo: o irmão, ou aquela colega de escola, estudam menos em comparação com você e, no
entanto, obtêm melhores notas nos exames finais. Você, em geral, faz maior número de anotações, e precisa de mais tempo para a leitura dos textos das aulas, se comparado a outros alunos.
Genialidade. Tais conscins podem até ser melhores dotadas em alguns atributos, mas
você também pode ser melhor quanto a outros talentos. A genialidade maior é usar os talentos
conjugados, compensando cada qual reciprocamente, tendo em vista os objetivos evolutivos propostos.
Irrelevância. É irrelevante e, de resto, pouco importa, se você é bradipsíquico ou taquipsíquico, se tem boa memória visual e memória nominativa falha, ou se dispõe de alguma ou outra condição intraconsciencial sadia ou mal resolvida. Todos somos assim.
Compensação. É relevante você saber conjugar os talentos reais de modo eficaz, alcançando a compensação intraconsciencial dos próprios atributos e, então, poderá destacar-se entre
os melhores, não importando as genialidades dos outros e nem objetivando qualquer competição.
Atuações. Em Parageneticologia, a filosofia da técnica se baseia no potencial melhor da
conscin, capaz de desbastar ou enriquecer evolutivamente o autotrafar pior, a fim de equalizar as
autopotencialidades e fazer a Paragenética, a holomemória e as ideias inatas se insinuarem e atua-
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rem mais sobre os efeitos menos bons da Genética, da Mesologia e das influências socioculturais
no microuniverso consciencial.
Atributos. De acordo com a Holomaturologia, existem múltiplos atributos compensatórios dentro da teática da compensação intraconsciencial. Cada conscin precisa identificar os próprios atributos positivos compensatórios.
Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 atributos compensatórios de carências intraconscienciais:
1. Autodiscernimento. Sob a ótica da Holomaturologia, o autodiscernimento (trafor)
pode compensar a própria atenção desconcentrada (trafar) até chegar à atenção dividida.
2. Autorganização. Em relação à Pensenologia, a autorganização pode compensar
o bradipsiquismo na busca dos taquipensenes, notadamente nos debates e na Refutaciologia.
3. Comunicabilidade. Do ponto de vista da Comunicologia, a comunicabilidade (trafor)
aberta pode compensar a insuficiência intelectual (trafar).
4. Intelectualidade. Considerando a Parapercepciologia, a intelectualidade pessoal
mais rica pode compensar o parapsiquismo ainda incipiente, ampliando a sinalética energética
e paraperceptiva.
5. Interassistencialidade. No contexto da Consciencioterapia, a vocação interassistencial pessoal pode compensar a sociabilidade ainda frágil (incomunicabilidade; autismo).
6. Memoriologia. Tendo em vista a Mnemossomatologia, a memória visual pode compensar a hipomnésia nominativa (deficiência de reter nomes).
7. Taquipsiquismo. Dentro do universo da Intrafisicologia, o taquipsiquismo (o ato de
pensar mais rápido) pode compensar a autodesorganização existencial, em geral.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a técnica
da compensação intraconsciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais
exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo Consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
5. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
6. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.

A GENIALIDADE MAIOR É SABER CONJUGAR, COM
EQUILÍBRIO, AO MESMO TEMPO, OS PRINCIPAIS TALENTOS, COMPENSADOS ENTRE SI, OBJETIVANDO O COMPLETISMO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL PESSOAL.
Questionologia. Você conjuga e compensa os atributos conscienciais pessoais de modo
profícuo? Já empregou algum traço-força para eliminar, em definitivo, algum traço-fardo pessoal? Quais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 56.
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2. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 20.
3. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 52 e 53.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 384.
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COMPENSAÇÃO MENTALSOMÁTICA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A compensação mentalsomática é o ato ou efeito de a conscin lúcida compensar as perdas ou deficiências do soma, geradas pelo envelhecimento, por meio dos recursos
acumulados do mentalsoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo compensação vem do idioma Latim, compensatio, “compensação;
equivalente; balanço; troca; permuta; recompensa; remuneração”, de compensare, “compensar;
contrapesar; por em paralelo, em comparação; avaliar”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis,
“atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Surgiu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Compensação proexológica. 2. Contrapartida mentalsomática. 3. Contrabalanço mentalsomático. 4. Equilíbrio existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo compensação: compensabilidade; compensada; compensado; compensador; compensadora; compensar;
compensativa; compensativo; compensatória; compensatório; compensável; descompensação;
descompensada; descompensado; descompensar; incompensabilidade; incompensação; incompensada; incompensado; incompensável; supercompensação.
Neologia. As 3 expressões compostas compensação mentalsomática, compensação mentalsomática inversora e compensação mentalsomática reciclante são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Descompensação somática. 2. Desequilíbrio senil.
Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade intelectivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às prospectivas parapsíquicas, evolutivas e autorrevezadoras na vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Gerontologia; os gerontopensenes; a gerontopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a manutenção da
autopensenização produtiva ao longo de toda a vida intrafísica.
Fatologia: a compensação mentalsomática; o envelhecimento bem-sucedido; as vantagens do envelhecimento; as vantagens dos cabelos brancos; o autogerenciamento das perdas e ganhos; a restrição somática pelas perdas do envelhecimento; o potencial adaptativo individual;
a inteligência pragmática; a criatividade aplicada à vida prática; as estratégias compensatórias da
vida intelectual; a compensação dos declínios irrecuperáveis com habilidades preservadas; a eficácia no uso de recursos auxiliares para manutenção da produtividade; o aspecto produtivo, racional, da longevidade humana; o otimismo para se viver produtivamente na dimensão humana;
a defesa do soma; a autorganização; as perdas advindas do envelhecimento do soma a serem compensadas em cada pessoa; a terceira idade; a quarta idade; a hipomnésia; a autodisposição menor;
as mazelas pessoais cronicificadas; as comorbidades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a força do paracérebro contrabalançando as limitações somáticas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exercícios físicos–exercícios intelectuais; o sinergismo
paracérebro-cérebro-soma.
Principiologia: o princípio da função vitalizar o órgão; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica do mentalsoma ultrapassar o soma; as técnicas de viver evolutivamente em qualquer faixa etária; as técnicas autoconscienciométricas promotoras da visão realista e atualizada individualmente do binômio autocapacidades-autolimitações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível dos Gerontes.
Efeitologia: o efeito positivo das priorizações; o efeito da mente sã na saúde corporal.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana; o ciclo ressomático infância-adolescência-juventude-adultidade-maturidade.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio maximizar ganhos–
–minimizar perdas.
Interaciologia: a interação trabalho-repouso; a interação holossomática-homeostática
favorecendo as compensações entre os veículos de manifestação da consciência.
Crescendologia: o crescendo quantidade de vida–qualidade de vida.
Trinomiologia: o trinômio gerontológico fartura de experiências (Erudiciologia)–fartura econômico-financeira–fartura de doenças (comorbidades); o trinômio seleção-otimização-compensação; o trinômio profilaxia-preservação-longevidade.
Polinomiologia: o polinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica regular–agilidade cerebral.
Antagonismologia: o antagonismo automaturidade consciencial / epopeia do envelhecimento.
Paradoxologia: o paradoxo declínio somático–aperfeiçoamento intelectual.
Politicologia: a democracia direta; a gerontocracia.
Legislogia: as leis da Tanatologia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cognofilia; a intelectofilia; a preservação da neofilia desde a infância.
Mitologia: a anulação do mito sobre o declínio da capacidade de aprendizagem no envelhecimento.
Holotecologia: a gerontoteca; a cronoteca; a somatoteca; a intelectoteca; a cerebroteca;
a mentalsomatoteca; a neuroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Holossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autorrevezamentologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Gerontologia; a Erudiciologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser cético-otimista-cosmoético (COC); a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o geronte lúcido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a geronte lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens compensator; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: compensação mentalsomática inversora = a da conscin lúcida interessada e dedicada ao planejamento da longevidade pessoal útil desde a adolescência; compensação
mentalsomática reciclante = a da conscin lúcida dedicada ao resguardo da longevidade pessoal
útil na idade madura.
Culturologia: a cultura da longevidade humana; a Multiculturologia da Gerontologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ganhos pessoais, racionais, compensatórios e teáticos advindos do envelhecimento somático, ou da longevidade humana, quando lúcida e resguardada pela própria conscin:
01. Acervo intelectual: a Inventariologia pessoal do essencial; os originais intelectuais.
02. Autexperiência: o encaminhamento da autoproéxis.
03. Automotivação: consolidada através das décadas de experiência.
04. Autorganização: subjetiva e objetiva; intrafísica e parapsíquica.
05. Autoridade moral: o código pessoal de Cosmoética (CPC) consolidado.
06. Economia pessoal estabelecida: o pé-de-meia economizado e disponível.
07. Hiperlucidez: quanto às prioridades evolutivas.
08. Infraestrutura existencial: estabelecida em todos os níveis.
09. Sinalética energética e parapsíquica: em nível maduro.
10. Verbação pessoal: exemplificada com o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a compensação mentalsomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A TÉCNICA DA COMPENSAÇÃO DAS PERDAS GERADAS
PELO ENVELHECIMENTO, POR MEIO DOS RECURSOS
DO MENTALSOMA, CONSTITUI PROVIDÊNCIA INTELIGENTE
PARA TODOS OS INTERMISSIVISTAS PROEXISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem aplicando as técnicas de compensação das
perdas geradas pelo envelhecimento através do mentalsoma? Desde quando?
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COMPETÊNCIA PARAPEDAGÓGICA
(PARAPEDAGOGIA)
I. Conformática
Definologia. A competência parapedagógica é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, associado à inteligência evolutiva (IE) da conscin, homem ou mulher, utilizado para promover vinco neocognitivo, cosmoético, oportuno e adequado, em outrem, a partir da própria
exemplificação teática na transmissão de verpons.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra competência deriva do idioma Latim, competentia, “proporção;
simetria; aspecto; posição relativa dos astros”, e esta de competere, “competir; concorrer; buscar
a mesma coisa que outro; atacar; hostilizar”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição
para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo pedagógico
procede do idioma Grego, paidagogikós, “pedagógico”, constituído pelos elementos de composição, paîs, “filho; filha; criança”, e agogós, “que guia, conduz”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Habilidade tarística. 2. Gabarito parapedagógico. 3. Autoridade parapedagógica. 4. Práxis parapedagógica. 5. Ensino cosmoético. 6. Comunicação tarística.
7. Exemplarismo docente teático. 8. Tares neocognitiva.
Neologia. As 4 expressões compostas competência parapedagógica, competência parapedagógica básica, competência parapedagógica intermediária e competência parapedagógica
avançada são neologismos técnicos da Parapedagogia.
Antonimologia: 1. Inabilidade tarística. 2. Didática pedagógica. 3. Incompetência parapedagógica. 4. Práxis pedagógica. 5. Ensino eletronótico. 6. Comunicação alienante.
7. Exemplarismo discente teórico. 8. Manipulação cognitiva.
Estrangeirismologia: a open mind interassistencial; o zoom na intraconsciencialidade;
o upgrade assistenciológico; o background consciencial; a expertise interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade tarística.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Esclarecer exige
habilidade.
Coloquiologia. Eis 3 expressões do cotidiano condizentes com os efeitos da competência parapedagógica: – O ato de perceber a ficha cair; a expressão tudo clareou; a afirmação
liguei os pontos.
Proverbiologia: – Quem não tem competência, não se estabelece (provérbio português).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade parapedagógica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes;
a didactopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o esforço na compreensão da manifestação pensênica alheia; o holopensene pessoal esclarecedor e interassistencial.
Fatologia: a competência parapedagógica; a autodeterminação interassistencial; a autoprontidão assistencial; a escuta atenta e receptiva; a antidoutrinação; o discernimento aplicado no
calculismo cosmoético com vista aos resultados pró-evolutivos do assistido; a evitação do estupro
evolutivo; a metáfora utilizada; o respeito ao nível cognitivo alheio; o bom-tom; as omissões cosmoéticas superavitárias; as omissões deficitárias na assistência; a interferência de minitrafar no
resultado de empreitada evolutiva bem intencionada; as perdas de oportunidade interassistencial
decorrentes da labilidade parapsíquica; a superficialidade nas abordagens; a ignorância ignorada;
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o conflito de interesses; o acumpliciamento; a assistência falha; os esforços autocoerentes na busca da ampliação tarística; a confiança interconsciencial e multidimensional; a conversa interassistencial produtiva; a aula esclarecedora e impactante; a palestra interassistencial decisória para o(a)
intermissivista ressomado(a); o fluxo da rede sináptica a serviço da tares; o investimento autopesquisístico na superação de trafares dificultadores da tares; a busca incessante do desenvolvimento
pessoal de trafais pró-tares; a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais; o afeto no interesse sincero pela evolução de outrem; a minipeça do maximecanismo evolutivo; o gabarito interassistencial; as potencialidades pessoais aplicadas em prol do melhor para todos; o prazer de esclarecer com paciência; a informação prioritária; as gestações conscienciais policármicas; a acabativa interassistencial bem sucedida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim) e a desassimilação simpática (desassim) imprescindíveis nos contatos interassistenciais; a sinalética energética parapsíquica pessoal; a potencialização da ectoplasmia pessoal;
a instalação e sustentação de campo energético didático-terapêutico; os esforços pessoais intransferíveis para o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético; o trabalho autolúcido, qualificado,
de parceria ombro a ombro com os amparadores extrafísicos na realização da tares; a assistência
prestada aos megassediadores; o deficit na lucidez extrafísica; a desconexão com os amparadores;
a abordagem extrafísica inadequada; a tares realizada nas sessões diárias da tenepes; o fluxo
energético favorável às conexões paracerebrais do amparador com o docente no processo tarístico; as projeções conscientes na realização da tares; as projeções conscientes autesclarecedoras
com os amparadores; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o acesso à Central Extrafísica da Verdade
(CEV); a entrevista com o evoluciólogo em momento evolutivo decisório crítico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo
cognição útil–comunicação eficaz; o sinergismo oportunidade assistencial–necessidade evolutiva; o sinergismo amparador do assistido–amparador do assistente; o sinergismo dedicação do
assistente–predisposição do assistido; o sinergismo tarístico do exemplarismo pessoal.
Principiologia: o princípio interassistencial de o mais experiente ensinar ao menos experiente; o princípio dos fatos e parafatos orientarem a assistência; a demonstração prática do
princípio da descrença (PD) sustentado em sala de aula; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio cosmoético "na dúvida, abstenha-se".
Codigologia: a tares enquanto cláusula fixa do código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teática da tares.
Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo; a utilização técnica do exemplo teático; a consolidação da teática pela autexperimentação; os ganchos técnicos aplicados; a técnica
da reciclagem intraconsciencial; o bom humor na condição de técnica didática; o histrionismo
técnico-didático; a técnica da iscagem interconsciencial; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica do detalhismo; a técnica do espelhamento evolutivo; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado docente e itinerante nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: a exposição cosmoética do labcon pessoal; as autexperimentações no
laboratório de experiências parapedagógicas; a sala de aula enquanto laboratório parapedagógico; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
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Efeitologia: os efeitos imediatos da tares; os efeitos nocivos da vaidade intelectual; os
efeitos estagnadores da armadilha cognitiva apriorista do "já sei".
Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo neofilia–disponibilidade–experiência parapedagógica–interassistencialidade; o ciclo educação formal–autodidatismo permanente–autexemplificação
constante.
Enumerologia: o acolhimento sincero; a demanda interassistencial; o diagnóstico preciso; a interlocução adequada; a argumentação lógica; o encaminhamento apropriado; o acompanhamento necessário.
Binomiologia: o binômio cognição-interassistencialidade; o binômio tacon-tares; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio autocoerência teática–exemplificação cosmoética.
Interaciologia: a interação (dupla) professor-aluno; a interação conteúdo-forma; a interação (dupla) assistente-assistido; a interação tenepessista–amparador extrafísico.
Crescendologia: o crescendo inteligente tacon-tares; o crescendo disponibilidade tarística–identidade materpensênica interassistencial; o crescendo interassistencial conscin esclarecida–conscin esclarecedora.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio assistente-tares-assistido; o trinômio assistente–assistido–amparador de função; o trinômio
conhecer-compreender-aprender; o trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio predisposição íntima–empatia–tares–neocognição–recin–
–recéxis; o polinômio neossinapses-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo lucidez
/ embotamento; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo conhecimento / ignorância.
Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser o primeiro a aprender.
Politicologia: a compreensão teática da relação entre evoluciocracia e interassistenciocracia a partir da tares; a política pessoal da busca incessante de autocoerência evolutiva no exercício tarístico; a cognocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na tares verponológica.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a verbofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia;
a cognofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a verbofobia; a conviviofobia; a interassistenciofobia; a cognofobia; a reeducaciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a verbomania; a fraseomania.
Mitologia: os pseudoexemplos dos mitos midiáticos; o combate aos megamitos de todos
os tipos.
Holotecologia: a pedagogoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a convivioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Comunicologia; a Autodidaticologia; a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia;
a Coerenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin esclarecedora; a conscin esclarecida; a isca
consciencial lúcida; o ser desperto; a conscin educadora; o corpo paradiscente.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o aluno; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a aluna; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo
sapiens impactotherapeuthicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens magister; o Homo
sapiens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: competência parapedagógica básica = o conjunto de habilidades tarísticas e teáticas da conscin esclarecedora de neoverpons; competência parapedagógica intermediária = o conjunto de habilidades tarísticas e teáticas do amparador de função da tenepes; competência parapedagógica avançada = o conjunto de habilidadades omnicompetentes e téaticas do
evoluciólogo nos ditames cosmoéticos dos rumos proexológicos.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade tarística; a cultura da docência conscienciológica; a cultura do poder interassistencial do tenepessismo.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
99 categorias de ações a serem conquistadas pela conscin lúcida, no aprimoramento da competência parapedagógica:
01. Autabertismo intraconsciencial.
02. Autaceitação dos erros e equívocos.
03. Autacolhimento interassistencial.
04. Autacuidade às sincronicidades.
05. Autadministração das incertezas.
06. Autadoção de rotinas pessoais sadias.
07. Autafetividade maxifraterna.
08. Autafinização pensênica.
09. Autajustes nas rotinas parapsíquicas úteis.
10. Autampliação da Ficha Evolutiva Pessoal.
11. Autaquisição de neossinapses.
12. Autaquisição de trafais evolutivos.
13. Autassertividade interassistencial.
14. Autausculta holossomática.
15. Auteliminação das corrupções.
16. Autenfrentamento dos nós górdios.
17. Autesclarecimento reeducador.
18. Autescuta atenciosa.
19. Autesforço desassediador.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Autevocação dos amparadores.
Autexclusão das autossabotagens.
Autexemplificação esclarecedora.
Autexpansão da visão de conjunto.
Autexperimentação da megaeuforização.
Autobanimento das inutilidades.
Autocapacidade diagnosticadora.
Autochecagem da intencionalidade.
Autocoerência cognitiva.
Autocompreensão do momento evolutivo.
Autoconexão com as Centrais Extrafísicas.
Autoconfiança interassistencial.
Autoconsciência multidimensional.
Autoconsciência verbal.
Autoconscienciometria apurada.
Autoconsciencioterapia eficaz.
Autoconsecução da proéxis.
Autoconsistência do dicionário analógico cerebral.
Autoconvivialidade sadia.
Autocriticidade cognitiva.
Autocronologia interassistencial.
Autodefesa verbetográfica.
Autodescarte das automimeses inúteis.
Autodescensão cosmoética.
Autodesempenho docente conscienciológico.
Autodesenvolvimento da inteligência evolutiva.
Autodesperticidade lúcida.
Autodesprendimento de autoimagem idealizada.
Autodesrepressão pró-assistência.
Autodidatismo constante.
Autodiscernimento evolutivo.
Autodiscriminação lúcida dos limites.
Autodisposição à iscagem lúcida.
Autodomínio da inibição.
Autofidelidade ao código pessoal de Cosmoética.
Autografofilia produtiva.
Autoimperturbabilidade lúcida.
Autoincremento da maturidade consciencial.
Autointrospecção sadia.
Autoinvestimento no duplismo evolutivo.
Autoirrompimento do psicossoma.
Autolibertação de interprisões grupocármicas.
Autologicidade cosmoética.
Automanutenção do megafoco evolutivo.
Automapeamento da sinalética energética pessoal.
Automotivação na interassistencialidade.
Autoneofilia cosmoética.
Autoomissão superavitária.
Autoparadiplomacia interassistencial.
Autoparapsiquismo cosmoético.
Autopensenidade analógica.
Autopercepção holossomática.
Autoperdão das imaturidades alheias.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Autopesquisa produtiva.
Autoponderabilidade evolutiva.
Autopotencialização dos trafores.
Autoprescrições assertivas.
Autopriorização interassistencial.
Autoprodutividade grafopensênica.
Autoprontidão interassistencial.
Autorganização da vida intrafísica.
Autorganização holossomática.
Autorracionalidade evolutiva.
Autorreciclagem exitosa.
Autorreconhecimento das potencialidades.
Autorrecursividade conscienciológica na tares.
Autorreeducação da labilidade emocional.
Autorreeducação dos trafares.
Autorrespeito interconsciencial.
Autorresponsabilidade pelo Curso Intermissivo realizado.
Autorretilinearidade pensênica.
Autorretratações interconscienciais.
Autossobrepairamento perante os percalços.
Autossuficiência intelectual.
Autossuperação das imaturidades.
Autoteática no desenvolvimento energético.
Autotecnicidade comunicativa.
Autotenepessismo diário.
Autovivência do estado vibracional.
Autovoluntariado conscienciológico.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a competência parapedagógica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
03. Efeito da verpon: Holomaturologia; Homeostático.
04. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
05. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
06. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
07. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
09. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
10. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
11. Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
12. Megatares cosmovisiológica: Megataristicologia; Homeostático.
13. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
14. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.
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O AUTESFORÇO EMPREGADO NA AMPLIAÇÃO DAS
COMPETÊNCIAS PARAPEDAGÓGICAS É AÇÃO RETRIBUTIVA DA CONSCIN MAIS LÚCIDA AOS EFEITOS VERPONOLÓGICOS VIVENCIADOS NA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, adota providências retributivas no desenvolvimento da própria competência parapedagógica? Quais resultados interassistencias vem obtendo?
Bibliografia Específica:
1. Contreras, José; A Autonomia de Professores (La Autonomía del Professorado); apres. & revisora Selma
Garrido Pimenta; trad. Sandra Trabucco Valenzuela; 296 p.; 3 partes; 8 caps.; 2 abrevs.; 1 ilus.; 330 refs.; 23 x 16 cm; br.;
Cortez Editora; São Paulo, SP; 2002; páginas 82 a 85 e 211 a 226.
2. Perrenoud, Philippe; et al.; Org.; Formando Professores Profissionais: Quais as Estratégias? Quais as
Competências? (Former des Enseignants Professionnels: Quelles Stratégies? Quelles Competénces?); revisora Cristina
Dias Allessandrini; trad. Fátima Murad e Eunice Gruman; 232 p.; 10 caps.; 7 ilus.; 4 tabs.; 259 refs.; 24,5 x 17,5 cm; br.;
2ª Ed. rev.; Artmed Editora; Porto Alegre, RS; 2001; páginas 28 a 31, 59 a 61, 89 a 94 e 103 a 117.
3. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
410 a 416, 422, 524 e 582.
Webgrafia Específica:
1. Fleury, Maria Tereza; & Fleury, Afonso; Construindo o Conceito de Competência; Artigo; Revista de Administração Contemporânea; Vol. 5; Edição Especial; 2 E-mails; 4 enus.; 1 fluxograma; 1 ilus.; 2 microbiografias; 2
tabs.; 1 nota; 18 refs.; 2001; páginas 183 a 196; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci
arttext&pid=S1415-65552001000500010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>; acesso em: 16.01.13; ISSN 1982-7849.
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COMPETÊNCIA PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A competência parapsíquica é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, aplicar interassistencialmente, no cotidiano, as habilidades e conhecimentos paraperceptivos
construídos por meio de autexperimentação, estudo, reflexão e autavaliação crítica continuada dos
parafenômenos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra competência deriva do idioma Latim, competere, “ lutar, procurar
ao mesmo tempo, ser capaz” e de com “junto”, mais petere, “disputar, procurar, inquirir”. Surgiu
no Século XVI. O elemento de composição para procede também do idioma Grego, pará, “por
intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês, psychisme, e este
do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aptidão parapsíquica. 2. Capacidade parapsíquica. 3 Domínio parapsíquico. 4. Mestria parapsíquica. 5. Competência paraperceptiva. 6. Habilidade parapsíquica
demonstrada. 7. Profissionalismo parapsíquico.
Neologia. As 4 expressões compostas competência parapsíquica, competência parapsíquica básica, competência parapsíquica intermediária e competência parapsíquica avançada são
neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Incompetência parapsíquica. 2. Inabilidade parapsíquica. 3. Amadorismo parapsíquico. 4. Inépcia parapsíquica. 5. Incapacidade parapsíquica. 6. Inaptidão parapsíquica. 7. Despreparo parapsíquico. 8. Insuficiência parapsíquica. 9. Imperícia parapsíquica.
Estrangeirismologia: a open mind multidimensional; as formas individualizadas do
know-how e background parapsíquicos; a expertise parapsíquica; a intelligentsia paraperceptiva;
o aperfeiçoamento gradativo da performance parapsíquica; o savoir-faire parapsíquico; o res non
verba.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autodeterminação parapercepciológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocalular relativo ao tema: – Competência: esforço pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autaprendizado parapsíquico; os neopensenes;
a neopensenidade; o holopensene pessoal da autossuperação; o holopensene pessoal do autodidatismo parapercepciológico; os energopensenes; a energopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o materpensene da Parapercepciologia; a qualificação pensênica cosmoética; os
ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autoconsciência da inteligência evolutiva (IE); o autodiscernimento quanto
às prioridades evolutivas; as autorreflexões acerca da autoparapsiquismo; a importância do estudo
teórico sobre o parapsiquismo; o aprendizado progressivo e contínuo; o autaperfeiçoamento
quanto às parapercepções; os limites e os travões pessoais superados; a vontade forte; a autorganização; o desenvolvimento da memória, da atenção dividida e da concentração mental; a hiperacuidade; o trabalho em grupo; a autocrítica cosmoética quanto às vivências parapsíquicas; a autoconfiança advinda do resultado das ações; a predisposição da conscin lúcida ao autaperfeiçoamento; o estabelecimento de parâmetros parapsíquicos pessoais; as auto e heteravaliações; as auto
e heterocríticas catalisadoras; o autoconhecimento; a compreensão definitiva da intransferibilida-
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de dos autesforços evolutivos; a autoinsegurança emocional impedidora da autoconfiança parapsíquica; a ampliação do autodiscernimento; a intensão e a autoqualificação assistencial; as anotações imediatas das parapercepções; a revisitação periódica às anotações realizadas; o desenvolvimento da predisposição assistencial nas 24 horas; a identificação e autoposicionamento quanto
à condição de conscin parapsíquica; a identificação do perfil parapsíquico; o investimento no parapsiquismo; o autoinventário parapsíquico.
Parafatologia: a competência parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a autexperimentação parapsíquica; o incremento da sensibilidade energética; o domínio, condicionamento e autoconscientização energossomáticos; o desenvolvimento das manobras
energéticas de maneira consciente e intencional; a conexão mentalsoma-energossoma; a autocognição parapsíquica; o amadurecimento parapsíquico pessoal; a evolução parapsíquica continuada;
a autoconscientização multidimensional (AM) fixada; o registro das paravivências favorecedores
das autavaliações do autodesenvolvimento; as estratégias para o desenvolvimento de neocompetências parapsíquicas; o limite parapsíquico pessoal; o desenvolvimento gradual das habilidades
paraperceptivas pessoais; a individualidade perceptiva dos experimentadores; o gargalo parapsíquico evidenciado; o protagonismo parapsíquico; as ações coerentes correlacionadas às percepções holossomáticas e multidimensionais; o autodiscernimento parapsíquico; a paradidática; a repetição dos experimentos paraperceptivos; o desenvolvimento da sensibilidade parapsíquica pessoal; os adcons parapsíquicos; a reeducação parapsíquica; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a evolução do autodiscernimento paraperceptivo; a autorreflexão sobre as paravivências;
o extrapolacionismo parapsíquico vivenciado; a autoconvicção gerada pelo acúmulo de vivências
parapsíquicas; a busca pelo autodomínio das manobras energéticas resultando no aumento das parapercepções; a vivência da multidimensionalidade no cotidiano; a tenepes auxiliando no avanço
da autocompetência parapercepciológica; as autocompetências inatas, fixadas na paragenética; as
ações energéticas assistenciais cotidianas; o trabalho lúcido desenvolvido com os amparadores
extrafísicos; o medo das manifestações parapsíquicas; o cascagrossismo parapsíquico; a avaliação
cuidadosa das paravivências; a presença e atuação dos amparadores; a autexperimentação constante; a ampliação da força presencial; o equilíbrio emocional, a racionalidade e a cosmoética
aplicadas ao desenvolvimento da paraperceptibilidade; as dinâmicas parapsíquicas, o entrosamento interdimensional; os cursos de campo bioenergéticos, a autodisponibilidade assistencial interdimensional, o discernimento e lucidez às demandas parapsíquicas interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a motivação para a assistencialidade no sinergismo conscin predisposta–tutor intrafísico; o sinergismo amparador-aluno; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo
confiabilidade-entrosamento; o sinergismo parapsiquismo-animismo; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo autorganização–autodiscernimento–autocompetência parapsíquica; o sinergismo acuidade multidimensional–intelecção cosmovisiológica–cabedal holocognitivo–práxis cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado na cotidianidade;
o princípio da autopriorização; o princípio de constância aplicado ao desenvolvimento do autoparapsiquismo; o princípio da aceleração evolutiva; o princípio da interassistencialidade multidimensional; o princípio da autexperiência ser insubstituível; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da evolução ininterrupta; o princípio da onicompetência relativa; a relevância do princípio da descrença (PD) na aquisição da autocompetência parapsíquica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoado por meio das competências parapsíquicas.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria e prática do parapsiquismo lúcido; a teoria do autodiscernimento multidimensional.
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Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica de fixação das competências; a técnica dos
20 EVs diários; a técnica de mapeamento da sinalética parapsíquica; a técnica da autochecagem
holossomática; as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica da soltura energossomática; as técnicas de retenção mnemônica; a técnica das 50 vezes mais; a disciplina na
aplicação regular de técnicas para o desenvolvimento parapsíquico pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando na aquisição de autocompetências; o voluntariado interassistencial das dinâmicas parapsíquicas; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
as dinâmicas parapsíquicas enquanto laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: os efeitos da interação multidimensional sadia; o efeito do parapsiquismo
lúcido na vida da conscin assistente; o efeito da imaturidade vivencial na avaliação dos fenômenos experimentados; o efeito da autoinvestigação no autoconhecimento; o efeito revelador da autocrítica realista; o efeito do autesforço na aquisição de autocompetência; o efeito Pigmaleão
(ou profecia autorrealizável); o efeito da autoconfiança na aquisição da autocompetência parapsíquica; o efeito do parapsiquismo na aquisição de autocompetência; o efeito da pessoa exemplarista na aquisição de autocompetência; o efeito estagnador do medo dificultando a aquisição
de autocompetência parapsíquica; o efeito do autoparapsiquismo na potencialização da autevolução.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas; as neoautocompetências produzindo
neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ininterrupto das aprendizagens parapsíquicas; o ciclo autexperimentação-autoconstatação-autocomprovação-autoconvicção; o ciclo da autopesquisa; o ciclo experimentação-reverificação-refutação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio autesforço-autoconquista; o binômio autexperimentação-autocomprovação; o binômio percepção-parapercepção; o binômio jejunismo-veteranismo.
Interaciologia: a interação mentalsoma-energossoma; a interação autexperimentador-parapreceptor; a interação experimentador-amparador; a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a interação Experimentologia-Autopesquisologia; a interação loc intrafísico–
–loc extrafísico; a interação autopesquisa-autocognição; a interação assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo das competências paraperceptivas pessoais; o crescendo
amadorismo-profissionalismo; o crescendo ignorância-erudição; o crescendo aptidão-habilidade; o crescendo autesforço cosmoético–resultado evolutivo; o crescendo intenção-ação; o crescendo potencial-realização; o crescendo cons básicos–cons magnos; o crescendo paradigma
convencional–paradigma consciencial; a evitação do crescendo melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio identificação-usabilidade-aprimoramento; o trinômio holossomaticidade-multidimensionalidade-interatividade; o trinômio sentidos somáticos–atributos
mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio disciplina-foco-resultado; o trinômio autesforço-autoconquista-autossatisfação; o trinômio resolutivo aqui-agora-já.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio proatividade experimental–hiperacuidade paraperceptiva–autocriticidade detalhista–autaquisição paracognitiva.
Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo sensibilidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo parapsiquismo
aflorado / parapsiquismo latente; o antagonismo autocomprovação / achismo; o antagonismo racionalidade paracientífica / credulidade; o antagonismo saber teórico / saber teático.
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a autonomia advinda do desenvolvimento
das autocompetências parapsíquicas interassistenciais, maior a autossubmissão voluntária ao
fluxo cósmico.
Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia;
a autodiscernimentocracia; a tecnocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: lei do maior esforço aplicada na aquisição de competências parapsíquicas
pessoais.
Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a assistenciofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a energofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a ausência da xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a despriorização na síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania da perfeição.
Mitologia: o mito da conquista sem autesforço; o mito da inviabilidade do desenvolvimento da competência parapsíquica; a eliminação dos mitos religiosos e dos mitos eletronóticos
sobre o parapsiquismo; a desmitificação dos parafenômenos.
Holotecologia: a experimentoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a discernimentoteca; a teaticoteca; a cognicioteca; a teaticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a traforoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parapercucienciologia; a Autevoluciologia; Autopesquisologia; a Autorreciclologia; a Autoconsciencioterapia;
a Autocriticologia; a Proexologia; a Holomaturologia; a Lucidologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin experimentadora; a conscin neofílica; a conscin
pesquisadora; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; a consciex amparadora veterana; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo
sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens impressivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
paraphaenomenologicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: competência parapsíquica básica = a sensibilidade energética associada
às percepções relativas aos palmochacras; competência parapsíquica intermediária = o domínio
do estado vibracional (EV); competência parapsíquica avançada = o domínio do autencapsulamento consciencial.
Culturologia: a cultura do autaperfeiçoamento parapsíquico; a cultura da autopesquisa; a cultura da Conscienciometrologia Parapsíquica.
Competenciologia. O desenvolvimento de competências parapsíquicas implica na ampliação pessoal de 3 passos, apresentados em ordem lógica:
1. Conhecimento. A ampliação do conhecimento teórico e a cognição pessoal sobre
o parapsiquismo, o saber parapsíquico.
2. Habilidade. A construção das habilidades holossomáticas conquistando, o saber fazer
parapsíquico.
3. Atitude. A motivação pessoal em desempenhar as habilidades desenvolvidas,
o querer fazer parapsíquico.
Taxologia. No universo da Experimentologia, as competências parapsíquicas são adquiridas quando a consciência aprofunda-se no desenvolvimento do conhecimento, desenvolve as hábilidades e as utiliza interassistencialmente. Eis por exemplo, em ordem alfabética, 25 competências parapsíquicas passíveis de serem aperfeiçoadas:
01. Abordagem energosférica.
02. Absorção de energias.
03. Acoplamento energético.
04. Arco voltaico craniochacral.
05. Assimilação simpática de energias.
06. Autopercepção e ativação dos chacras.
07. Clariaudiência.
08. Clarividência.
09. Desassimilação simpática de energias.
10. Encapsulamento consciencial.
11. Estado vibracional.
12. Exteriorização de energias.
13. Formação de campo energético interassistencial.
14. Iscagem interconsciencial lúcida.
15. Pangrafia.
16. Paracaptação intelectual.
17. Paracaptação retrocognitiva.
18. Parapercepção impressiva.
19. Projetabilidade lúcida.
20. Psicometria.
21. Semipossessão benigna.
22. Sensibilidade às energias da Natureza.
23. Sensibilidade energética palmar.
24. Sinalética parapsíquica pessoal.
25. Telepatia.
Confluência. A atuação parapsíquica competente implica no desenvolvimento pessoal
no cotidiano de atitudes coerentes e alinhadas aos conhecimentos e habilidades parapsíquicas adquiridas. Tais atitudes alinham-se ao princípio da autexperimentação parapsíquica assistencial
necessária, insubstituível e catalisadora da autevolução.
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Competenciologia. No universo da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 competências parapsíquicas, cada qual seguida de 3 etapas de qualificação:
A. Sensibilidade energética palmar.
1. Habilidade: ativar os palmochacras, visando desenvolver a sensibilidade perceptiva
através dos mesmos.
2. Atitude inicial: utilizar os palmochacras na identificação da atividade dos demais
chacras pessoais.
3. Atitude avançada: efetuar sondagens energéticas avançadas, de objetos, conscins,
consciexes e ambientes.
B. Estado vibracional.
1. Habilidade: instalar o EV por meio da vontade e perceber lucidamente as sensações
energéticas.
2. Atitude inicial: instalar o EV para promover a limpeza energosférica, ao modo de
profilaxia permanente.
3. Atitude avançada: instalar o EV em quaisquer condições somáticas, intraconscienciais e ambientais.
C. Exteriorização de energias.
1. Habilidade: gerar e perceber os tipos e efeitos dos fluxos energéticos exteriorizados.
2. Atitude inicial: perceber e modular a intensidade da exteriorização de energias para
outras consciências e ambientes.
3. Atitude avançada: exteriorizar energias assistenciais com o objetivo de limpar ambientes e promover a homeostase holossomática das consciências.
D. Acoplamento energético.
1. Habilidade: promover e perceber de modo lúcido os acoplamentos energéticos.
2. Atitude inicial: perceber os acoplamentos energéticos diários com pessoas, objetos,
ambientes e consciexes.
3. Atitude avançada: promover acoplamentos energéticos com objetivos assistenciais
e aprimorar o acoplamento com os amparadores extrafísicos.
E. Desassimilação simpática de energias.
1. Habilidade: realizar a desassim através de técnicas específicas.
2. Atitude inicial: perceber as desassins de maneira lúcida.
3. Atitude avançada: realização desassim de modo imediato e instantâneo após as práticas assistenciais realizadas.
F. Arco voltaico craniochacral.
1. Habilidade: aplicar e perceber os efeitos holossomáticos do arco voltaico craniochacral.
2. Atitude inicial: aplicar o arco voltaico e discriminar as percepções energéticas.
3. Atitude avançada: aplicar o arco voltaico, promover desbloqueios craniochacrais,
identificar consciexes e as condições holossomáticas.
Resultado. Há de se considerar os resultados obtidos com a atitude ou intervenção parapsíquica, pela conscin assistente, e a real efetividade assistencial, caracterizando a competência
parapsíquica desenvolvida.
Autoconsciência. A condição do desenvolvimento parapsíquico implica no desenvolvimento lúcido, crescente, programado, resultado do esforço pessoal em dominar o holossoma e as
manifestações parapsíquicas assistenciais sempre balizadas pela Cosmoética.

Enciclopédia da Conscienciologia

6168

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a competência parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Alfabetização autoparapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autoconhecimento parapsíquico: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autonomia parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Avanço da autocompetência: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
12. Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
13. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
14. Princípios interassistenciais: Autodiscernimentologia; Homeostático.
15. Teto da autocompetência: Autevoluciologia; Neutro.

A COMPETÊNCIA PARAPSÍQUICA PESSOAL PODE SER
CONTINUAMENTE APRIMORADA, NA MEDIDA DA APLICAÇÃO COSMOÉTICA DO AUTOPARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL, AO LONGO DO PERCURSO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia os autesforços contínuos para o desenvolvimento das próprias competências parapsíquicas assistenciais? Quais resultados vem obtendo
com a aplicação consciente do autoparapsiquismo?
Bibliografia Específica:
1. Dias, Isabel Simões; Competências em Educação: Conceito e Significado Pedagógico; Artigo; Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional; Revista; Semestral; Vol. 14; N. 1; 31 refs.; São Paulo, SP; Janeiro-Junho,
2010; páginas 73 a 78.
2. Dutra, Sílvia; et al; O Conceito de Competência e seus Desdobramentos Didático-Pedagógicos na UNISINOS; Artigo; 2 enus.; Universidade do Vale do Rio dos Sinos; São Leopoldo, RS; outubro, 2006; páginas 1 a 13.
3. Fleury, Maria Tereza Leme; & Fleury, Afonso; Construindo o Conceito de Competência; Artigo; Revista de Administração Contemporânea (RAC); Revista; Quadrimestral; Vol. 5; Edição Especial; 1 enu.; 2 esquemas; 2 tabs.;
18 refs.; ANPAD; Curitiba, PR; 2001; páginas 183 a 196.
4. Justi, Almir; Lascani, Amin; & Rossa, Dayane; Competências Parapsíquicas: Técnicas para o Desenvolvimento do Parapsiquismo Interassistencial; 556 p.; 48 caps.; 500 enus.; 2 escalas; 2 esquemas; 3 estatísticas;
8 fotos; 1 gráf.; 124 ilus.; 8 microbiografias; 216 planilhas; 99 tabs.; 163 refs.; epíl.; gloss. 207 termos; 2 anexos;
5 apêndices; 28,5 x 21,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 1 a 556.
5. Ricardo, Elio Carlos; Discussão acerca do Ensino por Competências: Problemas e Alternativas; Artigo;
Cadernos de Pesquisa; Revista; Trimestral; Vol. 40; N. 140; 34 refs.; Fundação Carlos Chagas; São Paulo, SP; Maio-Agosto, 2010; páginas 605 a 628.
6. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página
582.
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7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 45 e 46.

A. J.
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COMPETIÇÃO ASSEDIADORA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A competição assediadora é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, empenhar-se de maneira anticosmoética, isoladamente ou em grupo, na luta acirrada por
posição, poder, força, posses, habilidades, intelecto, atenção, afeto, beleza e prestígio, buscando
autoafirmação e autovalorização a partir da comparação patológica interpares.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo competição vem do idioma Latim, competere, “lutar; procurar ao
mesmo tempo”, constituído pelo prefixo com, “junto”, e petere, “procurar; inquirir”. O vocábulo
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, no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Competição doentia. 2. Concorrência desleal. 3. Rivalidade desmedida. 4. Luta desarmônica. 5. Emulação egoica. 6. Confronto anticosmoético. 7. Oposição antifraterna.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo competição:
anticompetição; autocompetição; competida; competidor; competidora; competimento; competir; competitiva; competitividade; competitivismo; competitivístico; competível; heterocompetição; maxicompetição; megacompetição; microcompetição; minicompetição; paracompetição.
Neologia. As 5 expressões compostas competição assediadora, competição assediadora
individual, competição assediadora grupal, competição assediadora organizacional e competição assediadora estatal são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Cooperação. 02. Companheirismo. 03. Fraternidade. 04. Maxifraternidade. 05. Aliança; parceria; união. 06. Compartilhamento cosmoético. 07. Solidariedade.
08. Altruísmo. 09. Assistencialidade. 10. Serenidade.
Estrangeirismologia: o winner-loser; o tough guy; o popular boy or girl; a fight; o duel
to death; o American way of life; o capitalism; o dumping; o consumerism; a battle; a war.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da convivialidade fraterna.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Competição
não, cooperação. Individualismo gera competição. Insegurança incita competição. Competição
egoica destrói.
Coloquiologia. Eis 7 expressões populares correlacionadas ao ato da competição assediadora: fogo contra fogo; amigos, amigos, negócios a parte; se não sair da frente vou passar por
cima ou atropelar; deixar o outro comendo poeira ou pra trás; engolir ou detonar o outro; não
deu nem pro começo; quer apostar?
Citaciologia. Eis duas citações relevantes ao tema, listadas na ordem alfabética de autores:
1. Bertrand Russell (1872–1970): – A vida não passa de uma competição para ser
o algoz e não a vítima.
2. Indira Ghandi (1917–1984): – Meu avô me disse uma vez que há 2 tipos de pessoas:
as que trabalham e as que levam o crédito. Ele me aconselhou a estar no primeiro grupo, por ter
menos competição.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal competitivo; o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopensene da insegurança pessoal; os egopensenes; a egopensenidade; os pa-
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topensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a autopensenização antievolutiva; as fixações holopensênicas patológicas.
Fatologia: a competição assediadora; a autoinsegurança; a baixa autestima; a necessidade de heteroafirmação; a autoimagem; a autocorrupção; o egoísmo; o egocentrismo; a fofin malintencionada; o boato denegridor; a mentira; a argumentação falaciosa; a trapaça; a malandragem;
a traição; o boicote; a manipulação; a omissão de informações relevantes; a infidelidade; a satisfação malévola; o macho alfa; a fêmea dominante; as demandas por território; a sabotagem industrial; o trabalho escravo; o trabalho infantil; a pirataria mercadológica; o suborno; o lobby; as eleições políticas; a economia moderna; o capitalismo selvagem; o consumismo; o individualismo;
o conceito do sucesso intrafísico; o preconceito; o racismo; as religiões; os combates armados;
a espionagem; as guerras genocidas; o dinheiro; o ouro, diamantes e metais preciosos em geral;
o petróleo; os recursos naturais; os territórios; os ativos intangíveis valiosos; o helicóptero e jato
particulares; a cobertura duplex em frente à praia; os troféus; as medalhas.
Parafatologia: a paracompetição assediadora entre conscins e consciexes; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a predisposição energética à heterassedialidade;
as evocações doentias inconscientes; a atuação dos megassediadores extrafísicos; a ausência da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a perda da conexão com os amparadores; a antiprimener; a melex; a inspiração baratrosférica; a autoprocedência baratrosférica; a falta de inteligência evolutiva (IE); os embates de poder na dimensão extrafísica; as guerras e combates entre assediadores; a fofoca extrafísica (fofex); a pressão das Sociexes Parapatológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico competição–rivalidade multissecular; o sinergismo doentio vontade firme–intenção egocentrada–empreendimento interassediador; o sinergismo patológico capitalismo selvagem–workaholism.
Principiologia: o princípio egocêntrico do ―eu mereço‖; o princípio assediador de seduzir para dominar; o princípio de causa e efeito; o princípio da inseparabilidade grupocármica;
as múltiplas distorções nos princípios e normas de convívio social; o princípio da atração dos
afins; o princípio cosmoético dos fins não justificarem os meios.
Codigologia: a falta do código pessoal de conduta; a inexistência do código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; a Tecnologia competitiva do belicismo; as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica da evitação do subcérebro abdominal;
a técnica da reciclagem consciencial.
Voluntariologia: o voluntariado competidor; o voluntariado inseguro e carente; o voluntariado com desejo de poder, status ou prestígio; o voluntariado preocupado em provar o autovalor ou mostrar-se superior aos outros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Políticos; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos das expectativas frustradas; o efeito da experiência frustrada;
o efeito consciencialmente degradante da amoralidade continuada; os efeitos constrangedores da
conduta pessoal competitiva; os efeitos deletérios da autassedialidade.
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Neossinapsologia: a carência pessoal de neossinapses; a premência de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo das adversidades autoimpostas; o ciclo patológico das imaturidades
consecutivas; o ciclo das reações exageradas; o ciclo patológico falha-fracasso-falência; o ciclo
algoz-vítima; o ciclo da interprisão grupocármica.
Enumerologia: a competição velada; a competição aberta; a competição indireta; a competição desigual; a competição humilhante; a competição humano-subumano; a competição mortal. O medo da rejeição; o medo da solidão; o medo da incerteza do futuro; o medo da não valorização pelo grupo; o medo de ser irrelevante; o medo de não ser amado; o medo das consequências do erro perante os outros.
Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio frustração-ameaça; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio
egocentrismo-insegurança; o binômio guerra-matança; o binômio guerra-Economia.
Interaciologia: a interação amoralidade–distorção da realidade; a interação ignorância-competição; a interação patológica má intenção–má índole; a interação medo-insegurança-incivilidade; a interação ciúme-inveja-competição; a interação cobiça-ganância-competição;
a interação subcerebralidade-indiscernimento-autocorruptibilidade.
Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo patológico abusos interconscienciais–débitos grupocármicos; o crescendo da gravidade dos equívocos não corrigidos;
o crescendo fracasso-melin; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo subcerebralidade-paracerebralidade; o crescendo ataque-invasão-destruição.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio egão-orgulho-arrogância; a avidez pelo trinômio poder-prestígio-posição; a superestimação do trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio astúcia-artimanha-embuste; o trinômio vergonha-constrangimento-autoculpa.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-megacoerções; o polinômio autassédio-autopatia-autocorrupção-heterassédio; o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças; o polinômio ignorância-insegurança-medo-controle-competição.
Antagonismologia: o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça assistencial; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo guia desorientador / amparador extrafísico; o antagonismo racionalidade / instintividade; o antagonismo neoexemplarismo evoluído / retroposicionamento regressivo.
Paradoxologia: o paradoxo da megainteligência com minifalhas; o paradoxo ganhos
intrafísicos imediatos–perdas evolutivas duradouras; o paradoxo consciência humana–autovivência subumana; o paradoxo da candidatura evolutiva sem competição.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da
perfeição; a síndrome da distorção da realidade.
Maniologia: a megalomania; a egomania; a autassediomania.
Mitologia: o deslumbramento pelos mitos do poder humano temporal; o mito da felicidade instantânea; os mitos milenares ilusórios de glória, poder e fortuna intrafísicos; o mito da
onipotência pessoal; o mito da guerra justa.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Interprisiologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Economia; a Administração; a Psicologia; a Politicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens
insecurus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: competição assediadora individual = o confronto anticosmoético entre
duas consciências; competição assediadora grupal = o confronto anticosmoético entre grupos de
consciências; competição assediadora organizacional = o confronto anticosmoético entre instituições; competição assediadora estatal = o confronto anticosmoético entre estados e países.
Culturologia: a cultura do país belicista.
Tipologia. Eis, na ordem alfabética, 7 contextos ou circunstâncias passíveis de salientar
a manifestação ou traço da competição assediadora:
1. Afeto e atenção: o filho(a) detentor(a) de mais atenção na família; a conscin, homem
ou mulher, mais procurada pelo grupo de amigos; o profissional de qualquer área com mais atenção do chefe ou superior; a conscin xodó do “mestre” religioso ou guru espiritual.
2. Beleza e aparência: o(a) mais bonito(a); o(a) mais bem vestido(a); o(a) mais cheio(a)
de apetrechos; o mais sarado; a mais gostosa; a mais magra; o mais alto; a mais siliconizada; a detentora do cabelo mais liso; as maquilagens mais caras; os óculos escuros mais fashion.
3. Fama e status: o(a) artista mais famoso(a); o(a) executivo(a) da empresa mais renomada; o homem ou mulher na posição hierárquica mais alta na organização; o intelectual percebido na condição de mais erudito; a pessoa mais carismática do grupo; a conscin vista como mais
parapsíquica; a conscin com mais acesso a lugares vips; a pessoa com mais regalias.
4. Força e poder: o mais forte fisicamente; o mais apto em briga física; o levantador de
maior peso no supino na academia; o mais musculoso e com maior bíceps; o poder advindo do dinheiro em grande quantidade; o poder político; o poder da argumentação superior; o poder do networking; o poder da arma mais poderosa; o poder de possuir as informações íntimas e confidenciais do outro; o poder de quem mais domina a energia; os poderes do executivo empresarial.
5. Habilidades intelectuais: o mais inteligente; o mais culto; o mais especialista em determinado assunto; o detentor do conhecimento top; o mais habilidoso em determinado ofício;
o detentor da habilidade intelectiva mais importante; o autor com mais publicações de livros, verbetes ou artigos; os “imortais” da Academia Brasileira de Letras.
6. Jogos amistosos: o carteado; o videogame; a mímica; a adivinhação; os dados; os
dardos; as perguntas e respostas culturais; o futebol; o tênis; o ping pong; o basquete; o vôlei;
a natação; a corrida de kart; o jogging.
7. Posses materiais: o carro mais caro; a casa mais bem localizada e maior; o maior saldo bancário; as roupas das grifes mais renomadas; as joias mais caras; os celulares mais modernos; a coleção dos relógios mais famosos; o lap top com melhor configuração.
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Instituições. Sob a ótica da Paradigmologia, a competição nas instituições pode ser analisada em duas categorias básicas, listadas a seguir, na ordem alfabética:
1. Extracompetitividade: competição interpessoal.
2. Intracompetitividade: competição intraconsciencial.
Megalópolis. As instituições humanas convencionais nas Megalópolis podem apresentar
competição interpessoal entre os membros, os colaboradores e outras instituições – extracompetitividade –, objetivando a superação das metas estabelecidas pela razão social. Dessa forma tendem a manter indefinidamente os assédios interconscienciais, a partir das manifestações pelo psicossoma, perdurando o holopensene grupal carregado, mantendo as pessoas sob tensão e com
predisposição hostil ou belicista.
Cognópolis. As instituições humanas conscienciocêntricas das Cognópolis fundamentam-se na autocompetição intraconsciencial, dos colaboradores ou voluntários – intracompetitividade –, objetivando a autossuperação capaz de alcançar as metas cosmoéticas da proéxis em grupo. Dessa forma tendem a rechaçar, espontaneamente, os assédios interconscienciais, a partir das
manifestações pelo mentalsoma, estabelecendo o holopensene grupal hígido, com as pessoas mais
harmonizadas e predispostas ao antibelicismo.
Serenologia. Os Serenões não exibem qualquer espírito de competição com os outros seres e preveem a evolução inevitável e irrecusável para todos, mesmo considerando o fato da dinâmica evolutiva depender de cada consciência.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, as autopesquisas e o autoconhecimento permitem à conscin fazer o shift do loc externo para o loc interno, valorizando-se
a si mesma e traçando objetivos de acordo com as necessidades pessoais e demandas proexológicas. Sugerem 11 traços visando reciclagem mais imediata do traço competitivo doentio, listados
em ordem alfabética:
01. Adequação. Adaptar-se de maneira sadia ao convívio grupal, evitando concorrências patológicas.
02. Anticonflitividade. Solucionar de imediato, caso possível, questões de conflito interpessoal.
03. Autocomprometimento. Ter compromisso com as tarefas e / ou empreendimento
assumidos, evitando concorrências anticosmoéticas.
04. Autocontrole. Identificar e reciclar traços pessoais de agressividade, indelicadeza
ou ironia.
05. Comunicação. Cuidar a forma de falar (emissão da mensagem), evitando malentendidos.
06. Despojamento. Abrir mão do ego visando a interassistencialidade, através da prática docente e do voluntariado tarísticas.
07. Empatia. Saber ouvir os outros, respeitando-os e procurando conhecê-los melhor.
08. Intercooperação. Ter visão coletiva entendendo a importância do trabalho em
equipe e da intercooperação.
09. Maxifraternismo. Desfazer o autossectarismo personalista vivenciando a maxifraternidade.
10. Traforismo. Mudar gradativamente do autoconceito trafarista para o otimista-realista, visando fortalecer a autoconfiança e a eliminação das autocobranças e expectativas excessivas.
11. Universalismo. Substituir a competição por vitórias temporais de qualquer natureza
pela convivialidade cosmoética e policármica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a competição assediadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
04. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
05. Impessoalização: Holomaturologia; Homeostático.
06. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
07. Megatolice: Evoluciologia; Nosográfico.
08. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
09. Obsolescência psicossomática: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
11. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A COMPETIÇÃO ASSEDIADORA RESULTA EM ATOS
ANTICOSMOÉTICOS E CONFLITOS ENTRE AS CONSCIÊNCIAS E INSTITUIÇÕES, CRIANDO INTERPRISÕES
GRUPOCÁRMICAS E TRAVANDO A EVOLUÇÃO MUNDIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza-se da competição assediadora para atingir
objetivos de vida? Qual o saldo evolutivo obtido?
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 175, 207, 285, 354, 551, 596, 622, 701, 759, 809, 967 e 969.
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 116, 126,
395, 644, 841, 848 e 1.067.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 138.
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 91, 287, 459 e 724.
Webgrafia Específica:
01. Araújo, Antônio; Análise Psicológica da Competição; Artigo; 1 E-mail; 1 foto; disponível em: <http://
antonioaraujo_1.tripod.com/psico1/portugues/competir/competir.html>; acesso em: 12.06.12.
02. Grewal, Daisy; When you try to Buy Status, it can Backfire; Artigo; Scientific American; Revista; 2011;
1 E-mail; 1 foto; disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=understanding-lure-trap-luxurygoods>;
acesso em: 12.06.12.
03. Kipling, Williams D.; The Pain of Exclusion; Artigo; Scientific American; Revista; 2011; 1 E-mail; 1 foto; disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-pain-of-exclusion>; acesso em: 12.06.12.
04. Lafair, Sylvia; Understanding the Pain of Exclusion; Artigo; Examiner.com; Revista; 2010; 1 E-mail; 2 fotos; disponível em: <http://www.examiner.com/article/diversity-knowledge-understanding-the-pain-of-exclusion>; acesso
em: 12.06.12.
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05. Machado, Alessandra Chinasso; Competição Feminina; Artigo; 1 foto; 13.04.12; disponível em: <http://
alessandramachado.com.br/?p=300>; acesso em: 12.06.12.
06. Meireles, Jacqueline; Competição!; Artigo; disponível em: <http://www.psicologiaemanalise.com.br/
2010/09/competicao_30.html>; acesso em: 12.06.12.
07. Palmieri, Marilícia Witzler Antunes; & Branco, Angela Uchoa; Cooperação, Competição e Individualismo em uma Perspectiva Sócio-cultural Construtivista; Artigo; Psicologia: Reflexão e Crítica; Revista; Vol. 17; N. 2; 2004;
1 E-mail; 1 enu.; 49 refs.; páginas 189 a 198; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prc/v17n2/22471.pdf>; acesso em:
12.06.12.
08. Parker, Randall; Brain scans Show Rejection Causes Pain Similar To Physical Pain; Artigo; Future
Pundit; 2003; 1 E-mail; disponível em: <http://www.futurepundit.com/archives/001708.html>; acesso em: 12.06.12.
09. Russell, Bertrand; Mandelbrot, Benoit; Ghandi, Indira; Van Home, Willian; & Page, Larry; Citações;
disponível em: <http://www.quotationspage.com/search.php3?homesearch=competition&page=2>; acesso em: 12.06.12.
10. Sato, Leny; et al.; As Tramas Psicossociais da Cooperação e da Competição em Diferentes Contextos de
Trabalho; Artigo; Arquivos Brasileiros de Psicologia; Revista; Vol. 63; Seção: Trabalho e Contemporaneidade; 2011;
5 E-mails; 1 enu.; 54 refs.; disponível em:<http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/719/583>; acesso em:
12.06.12.
11. Waytz, Adam; The Phycology of Social Status; Artigo; Scientific American; Revista; 2009; 1 E-mail;
1 foto; disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-psychology-of-social>; acesso em: 12.06.12.
12. Weir, Kirsten; The Pain of Exclusion; Artigo; American Psychological Association; Revista; Vol. 43;
N. 4; 2012; 1 E-mail; 1 foto; disponível em: <http://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspx>; acesso em: 12.06.12.
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COMPETITIVIDADE GRUPOCÁRMICA
(COMPETICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A competitividade grupocármica é a qualidade, característica ou condição
de convivência patológica entre compassageiros evolutivos no âmbito familiar, de trabalho ou voluntariado, expressa em posturas de concorrência ou disputa, prejudiciais à interação harmoniosa
e à intercooperação.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo competição deriva do idioma Latim, competere, “lutar; procurar ao
mesmo tempo”, constituído pelo prefixo com, “junto”, e petere, “disputar; procurar; inquirir”.
Surgiu no Século XVI. O vocábulo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e este do idioma Grego, kruppa, “massa arredondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra
carma procede do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Competição grupocármica. 2. Competitividade familiar. 3. Competitividade grupal. 4. Disputa Grupal. 5. Concorrência grupal. 6. Rivalidade grupal.
Eufemismologia. Eis eufemismo para competição: o negócio não é ganhar, é participar.
Neologia. As 3 expressões compostas competitividade grupocármica, competitividade
grupocármica eventual e competitividade grupocármica sistemática são neologismos técnicos da
Competiciologia.
Antonimologia: 1. Competitividade internacional. 2. Solidariedade grupocármica.
3. Intercooperação grupocármica. 4. Interassistência grupal.
Estrangeirismologia: o interesse antievolutivo de querer ir para o lugar mais alto do podium da competição; o top ten; o hors-concours; o crème de la crème.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intercooperação grupocármica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Competição
egoísta destrói. Competição, não. Solidariedade. Afeto: anticompetição amorosa. Competição:
incompetência afetiva.
Coloquiologia: Eis 7 expressões populares relacionadas ao tema: santo de casa não faz
milagre; bate-boca; roupa suja se lava em casa; arena de competições; cabo-de-guerra; puxada
de tapete; quebra de braço.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo. Não se pode esperar um desafio mais justo (Ruthven Todd, 1914–1978).
Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – Casa onde não há pão, todos brigam
e ninguém tem razão (provérbio português).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Anticompetição. As consciências componentes de equipex, empenhadas nas atividades assistenciais, cosmoéticas, jamais promovem heterocompetição de qualquer natureza”.
2. “Competição. Enquanto existe competição interconsciencial, há imaturidades entre
as consciências”.
3. “Parceria. Somente vivemos bem, evolutivamente, com os princípios conscienciais
quando emparceirados, jamais quando competitivos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal competitivo; o holopensene grupal da competitividade; as competições arruinando os holopensenes; a autocorreção da pensenização competitiva;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
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Fatologia: a competitividade grupocármica; o temperamento competitivo; as minicompetições diárias; a competição entre homens e mulheres; a competição entre religiões e filosofias
dividindo opiniões no grupo; a competição econômica entre pessoas e instituições; a competição
sutil entre os irmãos; a necessidade imatura de querer ganhar menção no quadro de honra; as provocações competitivas; o fato de se achar o “número 1”; as posturas competitivas anticosmoéticas; os desafios antifraternos dos embates; a desunião grupal pró-competição; a competição velada da mãe dizendo à filha “você vai ver quando tiver os próprios filhos”; os segredos e mentiras
gerando clima de competitividade; os estímulos competitivos dos videogames; os escondimentos
impossibilitando a glasnost; as comparações entre irmãos, alunos, geradoras de competição;
a emulação incitando a conscin a tentar igualar, imitar, exceder e superar outrem; a eterna busca
pelo reconhecimento pessoal; o ato de não saber perder; as acareações espúrias; a necessidade de
elogios a qualquer preço; a frustração excessiva nas derrotas; a incerteza íntima do próprio potencial; o escapismo das competições e debates positivos, de qualquer natureza; os relacionamentos
doentios competitivos; a concorrência; a inveja competitiva; o ato de abrir mão de querer ser
o campeão da competição; a profilaxia da competição; a eliminação da competitividade; o clima
aberto, participativo; a renovação da convivência pela ausência de competição afetiva; a competição evolutiva entre integrantes do grupo familiar; a autocompetitividade cosmoética; a autossuperação da competitividade; a eliminação dos bagulhos energéticos; a interassistência grupal qualificando a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o abertismo consciencial; o ato de abrir mão de ter razão
facilitando a convivência familiar saudável com exemplarismo cosmoético silencioso.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a competição parapsíquica; a autoconscientização multidimensional (AM); a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico ambiente competitivo–dificuldade de cooperação; o sinergismo regressivo competitividade-belicismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de não concorrência interpessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de generosidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos os envolvidos.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); o entendimento da teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a evitação de ruídos na comunicação através de técnicas de comunicação
esclarecedoras, levando as informações igualmente para todos do grupo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico não competitivo; o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); os laboratórios da Conscienciologia exemplificando a equipex de intercooperação.
Colegiologia: os debates anticompetitivos e tarísticos dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos da competitividade corroendo os laços de parentesco; o efeito
maléfico das competições grupocármicas gerando inseparabilidade temporária; o efeito da competitividade ocasionando desvios da proéxis; o efeito da eliminação da competitividade desagregadora na busca da intercooperatividade engrandecedora; o efeito benéfico do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autevolução enquanto efeito do binômio autocompetição-autossuperação.
Neossinapsologia: a competição surgindo pela falta de neossinapses especializadas de
intercooperação.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
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Enumerologia: a competição entre os irmãos; a competição entre os pais; a competição
entre os avós; a competição entre os tios; a competição entre os amigos; a competição entre os vizinhos; a competição entre as sogras. O ambiente competitivo na gravidez; o ambiente competitivo na infância; o ambiente competitivo na adolescência; o ambiente competitivo na terceira idade;
o ambiente competitivo na escola; o ambiente competitivo no trabalho; o ambiente competitivo no
casamento.
Binomiologia: o binômio insegurança evolutiva–competição antievolutiva; o binômio
admiração-discordância; o binômio intercompreensão-intercolaboração.
Interaciologia: a interação combatividade–assedialidade; a interação amizade nociva–
–competitividade destrutiva; a interação convivialidade saudável–satisfação benévola.
Trinomiologia: o trinômio nosográfico conflituosidade-competitividade-inassistência;
o trinômio orgulho-competitividade-sectarismo; o trinômio capitalismo selvagem–ambição–competitividade; o trinômio competividade animal–competividade humana–competividade extrafísica; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio competição–satisfação malévola–rivalidade; o trinômio hostilidade-disputa-pseudovitória; o trinômio ciúme–rancor–competitividade recorrente.
Polinomiologia: o polinômio competitividade-coevolutividade-cooperatividade-interassistencialidade; o polinômio anticompetitividade–consenso–cooperação–vitórias grupais.
Antagonismologia: o antagonismo competência / competição; o antagonismo erro
/ acerto; o antagonismo competitividade / trabalho ombro a ombro; o antagonismo heterocompetitividade / autocompetitividade.
Paradoxologia: o paradoxo de o Serenão estar na frente da escala evolutiva sem competição; o paradoxo de o estresse da competição levar ao recorde olímpico; o paradoxo de os
autesforços por melhores performances evolutivas poderem eliminar os autesforços da competitividade com os compassageiros evolutivos.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço para ser mais colaborativo.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: o medo de competir; a conflitofobia; a confrontofobia; a debatofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do primeiro lugar; a síndrome da competição dividindo a família entre vencidos e vencedores.
Maniologia: a mania de competir; a mania de querer ser sempre o melhor.
Holotecologia: a assistencioteca; a conflitoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a grupocarmoteca; a interassistencioteca; a pacificoteca; a psicossomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Competiciologia; a Acertologia; a Discordanciologia; a Conflitologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Gruporrevezamentologia; a Intercooperaciologia;
a Interprisiologia; a Paciologia; a Paraconviviologia; a Parceirologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin competitiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o competidor; o competidor ideológico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a competidora; a competidora ideológica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: competitividade grupocármica eventual = a rivalidade entre membros da
familiar nuclear, restrita aos encontros comemorativos; competitividade grupocármica sistemática
= a concorrência cotidiana entre colegas de trabalho.
Culturologia: a cultura da competitividade; a cultura do salve-se quem puder; a cultura
do ―primeiro eu‖; a cultura familiar competitiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a competitividade grupocármica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação parental: Interprisiologia; Nosográfico.
02. Autocompetitividade: Autossuperaciologia; Neutro.
03. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Competição assediadora: Parapatologia; Nosográfico.
05. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
06. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
07. Fechadismo grupocármico: Conviviologia; Nosográfico.
08. Hipoxia afetivo-familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
09. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Interprisão grupocármica: Interprisiologia; Nosográfico.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
14. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.
15. Trinômio arrogância-competição-ostentação: Conviviologia; Nosográfico.

O IDEAL É A CONSCIÊNCIA COMPETIR EVOLUTIVAMENTE
CONSIGO MESMA, ABRIR MÃO DE TER RAZÃO, DE QUERER GANHAR SEMPRE, SEM PUXAR TAPETES, BUSCAR
CHEGAR À INTERCOOPERAÇÃO E À INTERASSISTÊNCIA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda compete com o grupocarma? Quais ações
você tem feito para melhorar a convivência grupal?
Filmografia Específica:
1. Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família. Título Original: Little Fockers. Série de filmes: Meet
the Parents. País: EUA. Data: 2010. Duração: 98 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês.
Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Paul Weitz. Elenco: Ben Stiller; Robert de Niro; Jessica Alba; Owen Wilson; & Dustin Hoffman. Produção: Jane Rosenthal, Jay Roach, John Hamburg; & Robert de Niro. Roteiro:
John Hamburg, Greg Glienna, Larry Stuckey; & Mary Ruth Clarke. Fotografia: Remi Adefarasin. Música: Stephen
Trask. Companhia: DreamWorks Pictures / Everyman Pictures / Paramount Pictures / Relativity Media / Tribeca Productions / Universal Pictures. Sinopse: Após 10 anos de casamento e dois filhos, Greg Focker parece finalmente ganhar
lugar no círculo de confiança do sogro, Jack. As duas famílias se reúnem para o aniversário dos gêmeos e Greg procura
encontrar o caminho para provar a Jack, finalmente, ser digno de ser o próximo patriarca da família.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres.Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2009; página 166.
2. Oliveira, Roseli; Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa; pref. Cristiane Ferraro; revisores Amy
Bello; et al.; 520 p.; 3 partes; 155 abrevs. & siglas; 1 CD-ROM; 22 E-mails; 9 enus.; 89 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 21 websites; 420 refs.; geo.; ono.; 24 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2015; página 243.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 136, 434, 587
e 1.266.
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 502 a 792.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 96, 168, 370,
848 e 1.254.
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 138.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 130, 221, 323, 459, 462, 467, 516 e 724.
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COMPLACÊNCIA RELIGIOSA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A complacência religiosa é a disposição habitual ou tendência específica
de as estruturas dos corpos ideológicos ou teológicos das religiões serem engendradas e acomodadas à leniência ante práticas anticosmoéticas, gerando condescendências capazes de expressar
cumplicidades, conivências e comparsarias espúrias.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo complacência vem do idioma Latim Tardio, complacentia,
“complacência”. Surgiu no Século XVI. A palavra religiosa deriva do idioma Latim, religiosus,
“piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela religião”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Complacência ecumênica. 2. Leniência religiosa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo complacência: autocomplacência; complacente; complacentemente; heterocomplacente; incomplacência;
incomplacente.
Neologia. As duas expressões compostas complacência religiosa individual e complacência religiosa grupal são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Descrenciologia. 2. Tenepessologia.
Estrangeirismologia: as maquilagens e cala-bocas do emprego da mea culpa pública
dos religiosos profissionais; os crimes acobertados preservando o poder no status quo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade conviviológica, evolutiva, cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os estultopensenes;
a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; a autopensenização acrítica.
Fatologia: a complacência religiosa; a heterocomplacência; a autocomplacência; as religiões tradicionalmente autoperdoadoras em nível anticosmoético; os bolsões conservantistas das
religiões; os estigmas sociais gerados pelas seitas e religiões; os erros das visões obtusas; os excessos das abordagens filosóficas antilógicas das teologias e dogmatismos; as indulgências dolosas; as displicências dos religiosos profissionais; os males cronicificados e insanáveis das religiões em geral; a bovinolatria; o fomento dos fanatismos religiosos pelos profissionais das religiões; a antifraternidade natural, indescartável, do sectarismo e do facciosismo de cada religião;
as lavagens subcerebrais religiosas; as autoflagelações dos fanáticos religiosos; o dogmatismo,
o canonismo, o farisaísmo e o infalibilismo das confissões religiosas; as teologias ignorantes da
autocrítica devido ao dogmatismo absoluto; as catequeses e doutrinações subcerebrais; as lavagens subcerebrais explícitas; a exacerbação do pieguismo e da platitude irracionais nas práticas
religiosas; as megassandices regressivas de determinados princípios religiosos; as despriorizações
evolutivas das religiões; a cumplicidade, a comparsaria e a conivência quanto à Anticosmoética
entre os profissionais religiosos; a incoerência etológica crassa; a absolvição acobertadora do algoz punindo antecipadamente as futuras vítimas; a licença para oprimir, abusar, insultar, perseguir, queimar, explodir, massacrar em nome de algum ser supremo; a autocorruptibilidade complacente; a condescendência dos juristas fiéis com as imoralidades religiosas; a conivência dos
humanitaristas fiéis com as crueldades religiosas; a cumplicidade dos eruditos fiéis com as irracionalidades religiosas; a indulgência dos assistentes fiéis com as mistificações religiosas; a complacência dos pais fiéis com as inculcações religiosas escolares; as duas faces da complacência
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perante a Cosmoética; as reações positivas da conscin lúcida reciclante e maxidissidente em relação às religiões; a proposição da Reeducaciologia; o estabelecimento da Recexologia.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as comunexes antigas estagnadoras de consciexes ex-religiosas, fanáticas, na Terra; a horda de guias
amauróticos lutando empedernidamente contra os julgados infiéis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vicioso costumes permissivos–leis brandas–degradação
social.
Principiologia: a carência do princípio da descrença; o princípio espúrio dos fins justificarem os meios; o princípio evolutivo ―não corrigir o erro alheio é errar também‖; o princípio
cosmoético de não acumpliciamento com o erro identificado.
Codigologia: os códigos grupais de vitimizações coletivas.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abarcando o endosso sociocultural das sandices religiosas.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da Tenepessologia, ou da
interassistencialidade pessoal, substituta de toda seita e qualquer religião.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos sangrentos da imposição de certezas absolutas na História Humana; o efeito da heterabsolvição dos pecados na irreflexão quanto aos erros pessoais; os efeitos
da conscientização dos autesforços retificadores na automotivação ao acerto.
Ciclologia: o ciclo de desperdícios das autopotencialidades da conscin.
Enumerologia: a pretensa assistência caridosa coexistindo com o incentivo ao autoflagelamento; a pretensa afeição fraterna coexistindo com o apelo ao racismo; a pretensa candura
melíflua coexistindo com a hostilidade aos críticos; a pretensa oratória clemente coexistindo com
a execração dos discordantes; a pretensa filosofia humanitária coexistindo com a barbárie das
guerras santas; a pretensa misericórdia divina coexistindo com a intolerância assassina; a pretensa
ideologia de paz e amor coexistindo com os atos de maldição e violência.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; a manipulação interconsciencial pelo binômio autoculpa-autovitimização; a degeneração social pelo binômio dogmas antifisiológicos (celibato, anticamisinha)–aberrações etológicas (pedofilia acobertada).
Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo; a interação beatice-servilismo;
a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a interação beatice-ignorância;
a interação concessões desnecessárias–complacências excessivas; a interação autocomplacência
(negligência)–heterocomplacência (impunidade).
Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio complacência-indulgência-coparticipação; o trinômio irracional dogmatismo-acriticismo-ignorância.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo tacon / tares;
o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo
apego / desapego; o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo heterocrítica cosmoética (reprovação útil) / heterocrítica periférica (complacência explícita); o antagonismo leitura repetitiva religiosa / leitura evolutiva conscienciológica.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a complacência com o descumprimento das
leis morais e sociais primárias; a lei inevitável da ação e reação paralisando a evolução consciencial.
Filiologia: a hedonofilia; a bovinofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Mitologia: as ilusões infantis nos mitos religiosos; o mito do livro sagrado.
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Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a recexoteca; a analiticoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Errologia; a Desviologia; a Psicossomatologia;
a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autorrecexologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia; a Autoconsciencioterapia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens indulgens; o Homo sapiens indulgor; o Homo sapiens
religiosus; 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: complacência religiosa individual = a leniência com as práticas religiosas anticosmoéticas por parte do praticante fanático; complacência religiosa grupal = a leniência
com as práticas religiosas anticosmoéticas por parte de todo o grupo religioso.
Culturologia: as multiculturas religiosas paralisando a evolução dos incautos em pleno
Século XXI; a carência da cultura da Holomaturologia.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias básicas das complacências religiosas de acordo com as correntes místicas existentes na
Terra, no Terceiro Milênio:
1. Catolicismo: a complacência com sacerdotes pedófilos internacionais bifrontes.
2. Espiritismo: a complacência com médiuns mercantilistas e mistificadores da indústria da mediunidade.
3. Islamismo: a complacência com os homens, mulheres e gestantes-bombas lavados
cerebralmente.
4. Judaísmo: a complacência com o sionismo de belicismo permanente nas bases da lei
de talião.
5. Protestantismo: a complacência com os monarquistas e tradicionalismos antidemocráticos.
6. Umbandismo: a complacência com os despachos anticosmoéticos armados pelos
próprios líderes profitentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a complacência religiosa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
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Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
Beatice: Psicossomatologia; Neutro.
Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Santificação: Parassociologia; Neutro.
Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

AS MEGARREAÇÕES INTERNACIONAIS CONTRA AS ANTIGAS COMPLACÊNCIAS RELIGIOSAS ANTE AS PRÁTICAS
ANTICOSMOÉTICAS TORNARAM-SE MAIS EVIDENTES
EM FUNÇÃO DAS SUPERCOMUNICAÇÕES MODERNAS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as complacências religiosas anticosmoéticas? Você evita acumpliciar-se com tais práticas espúrias?
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COMPLEMENTO DA DESCRENCIOLOGIA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O complemento da Descrenciologia é a autopensenização cognitiva ideal,
capaz de ampliar e aprofundar a experiência pessoal (autexperimentação, Autopesquisologia, traquejo, veteranismo), gerada pelo princípio da descrença, empregando a racionalidade (razão, racionalização), a coerência (congruência, nexo, compatibilidade), a lógica (logicidade, sensatez),
a inteligência (em si, inteligência evolutiva, IE), o autodiscernimento (equilíbrio) e a criticidade
(autocrítica, heterocrítica, autojuízo crítico) quanto à Priorologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo complemento vem do idioma Latim, complementum, “aquilo que
completa”, de complere, “completar; preencher”. Surgiu no Século XVI. O prefixo des deriva
também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra crença procede do mesmo idioma Latim, credentia, “ação de acreditar;
fé”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Complemento da Descrenciometria. 2. Embasamento da Autexperimentologia.
Neologia. As 3 expressões compostas complemento da Descrenciologia, complemento
da Descrenciologia básico e complemento da Descrenciologia avançado são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Credulidade. 2. Teologia.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodiscernimentologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o complemento da Descrenciologia; a convicção teática a partir da Descrenciologia; o princípio da descrença como base da Autopesquisologia; a proposição fundamental
e insubstituível das abordagens da Conscienciologia; a razão pessoal; o raciocínio reflexivo; a racionalização sobre tudo; a logicidade; a autocoerência; a reeducação consciencial; a Autopesquisologia em primeiro lugar; a Refutaciologia prioritária; a descrencialidade; os nexos magnos;
a supercoerência dos nexos; a catálise evolutiva; as realidades cósmicas organizadas segundo leis,
recorrências e subdivisões equivalentes e semelhantes à organização do pensamento cognitivo;
a autobservação crítica racional determinando os próprios limites e, consequentemente, elevando
a importância da experiência cognitiva; a autopesquisa se firmando e ultrapassando a Ciência
Convencional, a Filosofia e a Religião para a própria conscin lúcida; as autossuficiências evolutivas; a autopacificidade íntima.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexidade entre
fenômenos e parafenômenos.
III. Detalhismo
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP).
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da quantificação da qualidade; a técnica dos questionamentos; a técnica do exaurimento investigativo; a técnica da confrontação; a técnica da atomização cognitiva; a técnica da associação de ideias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização.
Efeitologia: o efeito da verdade relativa de ponta (Verpon).
Neossinapsologia: as neossinapses magnas.
Ciclologia: o ciclo da investigação independente.
Enumerologia: a dedução; a indução; a inferência; a hipótese; a verpon; a teoria; o corolário.
Binomiologia: o binômio paradireito-paradever; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo Ciência-Paraciência.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio comparação-cotejo-contraste; o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC);
o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio tese-antítese-síntese.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo descrença / crendice; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo código consagrado / princípio pessoal.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a priorofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a anticriticofobia; a raciocinofobia; a logicofobia; a neofobia; a filosofofobia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a definoteca; a ciencioteca; a controversioteca; a criticoteca; a logicoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Descrenciologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Conexologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a 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; a cética otimista
cosmoética (COC).
Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens cohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: complemento da Descrenciologia básico = o aplicado por meio do trinômio racionalidade-autocoerência-lógica; complemento da Descrenciologia avançado = o aplicado por meio da inteligência evolutiva teática.
Culturologia: a cultura da racionalidade; o multiculturalismo; o pluralismo cultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o complemento da Descrenciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
07. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O COMPLEMENTO DA DESCRENCIOLOGIA É INDISPENSÁVEL PARA A COMPLETUDE DA RACIONALIZAÇÃO
DA CONSCIN LÚCIDA QUANTO ÀS EXPERIÊNCIAS EVOLUTIVAS, COSMOÉTICAS, NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o princípio da descrença? E quanto ao complemento da Descrenciologia, você o aplica com alguma convicção lógica teática?
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COMPLETISMO AUTOCONSCIENTE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O completismo autoconsciente é a condição de completude conquistada pela
conscin lúcida, por meio do atingimento de metas proexológicas autoimpostas com a finalidade
de alavancar o parapsiquismo interassistencial e potencializar os resultados evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo completo deriva do Latim, completus, de complere, “aquilo que não
falta parte”. Surgiu no Século XVII. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra consciente provém do idioma Latim, conscientis, “ter
conhecimento de algo”. Apareceu em 1881.
Sinonimologia: 1. Completismo autolúcido. 2. Completude autoconsciente. 3. Completismo pró-evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo completismo:
anticompletismo; autocompletismo; Autocompletismologia; Completismologia; maxicompletismo;
minicompletismo; multicompletismo; paracompletismo; pró-completismo; pseudocompletismo.
Neologia. As 3 expressões compostas completismo autoconsciente, completismo autoconsciente básico e completismo autoconsciente avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Completismo inconsciente. 2. Completismo antievolutivo. 3. Incompletismo autoconsciente.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o know-how assistencial evolutivamente prioritário; o full time interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento
quanto ao completismo existencial.
Coloquiologia. Eis expressão popular sobre o tema: – Atuar na velocidade de cruzeiro
visando à autoqualificação, intransferível.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do completismo existencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o holopensene grupal da mudança de patamar; a interatividade do holopensene pessoal da autorreciclagem com outras consciências.
Fatologia: o completismo autoconsciente; a conclusão consciente da meta interassistencial; a conquista lúcida do objetivo autevolutivo; a acabativa assistencial, intransferível; a consecução exitosa de megaempreendimento conscienciológico; o desafio da reciclagem intraconsciencial; a autoconsciência em relação aos empreendimentos evolutivos prioritários; o ato de chamar
para si a responsabilidade dos neodesafios interassistenciais; o emprego otimizado da rotina útil;
o uso cotidiano do aplicativo do EV; a maratona projetiva; os alvos projetivos coletivos; o uso rotineiro de planilhas de autopesquisa; o cumprimento de metas evolutivas de curto e longo prazo; as
conquistas evolutivas propiciando motivação; as autossuperações compartilhadas; a aplicação da
Cosmoética Destrutiva; as estratégias de motivação; o exercício da assertividade cotidiana; a agenda estratégica evolutiva; o aproveitamento inteligente do tempo em prol da proéxis pessoal; a campanha de chamada de intermissivistas motivando consciências ao completismo; a união de esforços para a consecução de metas evolutivas; a extrapauta autoimposta; as oportunidades interassistenciais; a minipeça interassistencial gabaritada, inserida no maximecanismo evolutivo; a acabativa interassistencial bem-sucedida; a superação das dispersões cotidianas, a hololucidez das pri-
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oridades; o momento evolutivo crítico; a comunicação criativa conclamando conscins a recins; a imperturbabilidade nos atos assistenciais; o resultado da empreitada interassistencial autoconsciente,
bem intencionada.
Parafatologia: o desafio do completismo parapsíquico interassistencial; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; as paratécnicas do Curso Intermissivo (CI); o fato de buscar estar em dia com os paradeveres intermissivos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal
mapeada; os extrapolacionismos parapsíquicos pessoais; as reciclagens parapsíquicas; o desenvolvimento parapsíquico interassistencial lúcido; o parapsiquismo intelectual empregado na interassistência; as projeções patrocinadas pelos amparadores extrafísicos; a percepção de presenças extrafísicas; as inspirações dos amparadores extrafísicos para incentivar o completismo existencial;
a agendex pessoal; os bastidores do parapsiquismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo rotina útil–completismo existencial; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo das autorreciclagens; o sinergismo dos holopensenes parapsíquicos; o sinergismo minipeça interassistencial–maximecanismo evolutivo; o sinergismo autopesquisa–qualificação assistencial.
Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal e grupal; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da programação existencial; o princípio da intercooperação;
o princípio da prioridade evolutiva; o princípio popular ―a união faz a força‖.
Codigologia: a ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) resultante natural de metas evolutivas autoimpostas.
Teoriologia: a teoria do completismo existencial através da interassistência; a teoria da
evolução grupal por meio da aglutinação dos autesforços.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas energéticas;
o emprego da técnica de viver evolutivamente; as técnicas projecioterápicas; as técnicas consciencioterapêuticas; as técnicas interassistenciais; as técnicas favorecedoras de hábitos saudáveis
e rotinas úteis; as técnicas de Higiene Consciencial; as paratecnologias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito profilático do estado vibracional praticado 20 vezes ao dia; o efeito
positivo das reciclagens intraconscienciais; os efeitos da heteropromoção evolutiva; os efeitos
evolutivos da interassistencialidade; o efeito da motivação grupal alavancando a proéxis pessoal; o efeito do amparo de função nas ações interassistenciais; o efeito da autodeterminação na
evolução pessoal; o efeito da mudança de patamar.
Neossinapsologia: as neossinapses da interassistencialidade; a formação de neossinapses pela recin; as neossinapses da inteligência evolutiva (IE); as neossinapses decorrentes de
conquistas evolutivas prioritárias.
Ciclologia: o ciclo evolutivo das conquistas grupais; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) entrosado ao ciclo multiexistencial grupal (CMG); o ciclo meta-conquista-complestismo;
o ciclo interassistencial virtuoso autoimposto; o saldo multiexistencial no ciclo sementeira-colheita aplicada à interassistência.
Enumerologia: o completismo diário; o completismo semanal; o completismo mensal;
o completismo semestral; o completismo anual; o completismo decenal; o completismo existencial.
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Binomiologia: o binômio esforço-completismo; o binômio assistente-assistido; o binômio vontade-decisão; o binômio dinâmico maximecanismo–minipeça interassistencial; o binômio
recins autoimpostas–interassistencialidade lúcida; o binômio autointeresse-interassistencialidade; o binômio recebimentos-retribuições.
Interaciologia: a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo grupal; a interação
autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a interação energética intergrupal; a interação de interesses; a interação autopriorização–autoprioridades evolutiva; a interação autolucidez–autorreciclagem; a interação responsabilidade evolutiva assumida–completismo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da interassistencialidade; o crescendo crise autoprovocada–crescimento; o crescendo autodisciplina-completismo; o crescendo autodiscernimento–interassistencialidade evolutiva; o crescendo equilíbrio interassistencial–imperturbabilidade; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo autenfrentamento–autoconquistas evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio megafoco–intenção qualificada–completismo existencial; o trinômio metas-prazos-prioridades; o trinômio posicionamento-completismo-euforex; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio autodiscernimento-autorganização-automotivação; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; a vivência do trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio das primoprioridades evolutivas autevolutividade-autorracionalidade-autocosmoeticidade-interassistencialidade; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial; o polinômio vontade-capacidade-recursos-completismo; o polinômio voluntariado–docência–liderança–Pré-Intermissiologia.
Antagonismologia: o antagonismo incompletismo / completismo; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo aglutinação / desaglutinação; o antagonismo maximecanismo interassistencial / minimecanismo assistencial; o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade interassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo ficar aquém nos autodesempenhos
/ ir além dos desafios autevolutivos.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua; o paradoxo do autesforço máximo–vida feliz; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o paradoxo de a evolução ser
individual mas, a rigor, ninguém evoluir sozinho; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo convivialidade desafiadora–oportunidade assistencial.
Politicologia: a interassistenciocracia; a autopesquisocracia; a autolucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na obtenção do completismo existencial; a lei de causa e efeito; a lei do autodeterminismo evolutivo; a lei da interassistencialidade; as leis da grupalidade.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a recinofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a projeciofilia; a teaticofilia.
Fobiologia: a egofobia; a neofobia; a decidofobia; a assistenciofobia; a evoluciofobia;
a recinofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome da procrastinação; a síndrome da subestimação; a síndrome da
pré-derrota; a síndrome da robotização existencial (robéxis); a síndrome da banalização.
Maniologia: a mania de não assumir responsabilidades evolutivas; a mania de pensar pequeno; a robexomania; a egomania; a mania de subestimar.
Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a autexperimentoteca; a proexoteca; a lucidoteca;
a assistencioteca; a convivioteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Proexometrologia; a Reciclologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Aplicaciologia; a Pa-
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rapercepciologia; a Autorganizaciologia; a Reciclologia; a Interassistenciologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o completista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o reeducador; o epicons lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico; o voluntário; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o tocador de obra; o homem
de ação; o autopesquisador.
Femininologia: a completista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comuicóloga; a consciencióloga; a conscieniômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica;
a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autopesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens completista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens technicus;
o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: completismo autoconsciente básico = a completude no emprego lúcido das
energias conscienciais em prol da interassistência; completismo autoconsciente avançado = a completude na utilização plena dos recursos holossomáticos disponíveis, em favor da interassistência
maxifraterna.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da autossuperação permanente; a cultura da Evoluciologia; a ampliação da cultura da autopesquisologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da interassistencialidade consciencial.
Desafio. O completismo autoconsciente, interassistencial, é megadesafio para a conscin
motivada ao cumprimento da proéxis. Iniciativas, a exemplo da campanha de chamada de intermissivistas promovida pela área de comunicação do Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC), fomentam o autoinvestimento evolutivo, inarredável, para superação
de traços-fardos (trafares) e preenchimento de traços-faltantes (trafais) com a finalidade de alavancar o desenvolvimento dos sentidos somáticos, dos atributos mentais e das percepções extrassensoriais, com vistas ao completismo existencial.
Compromisso. O completismo autoconsciente exige comprometimento no processo das
reciclagens pessoais, necessárias à expansão da interassistência e do autoparapsiquismo.
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Intercooperação. A aglutinação e integração de pessoas distintas, objetivando mudanças
de patamar evolutivo, proporciona a conjunção de esforços e energias. O resultado dessa união
pode intensificar a motivação para o autaperfeiçoamento contínuo em diversos aspectos, conforme os 9 itens listados a seguir, em ordem alfabética:
1. Autocosmoética. Criação e definição das cláusulas do código pessoal de Cosmoética.
2. Convivialidade. Promoção de reconciliações por meio de reencontros com desafetos
e reparação de rastros holopensênicos.
3. Energossoma. Ampliação do estado vibracional, ativado rotineiramente 20 vezes
ao dia.
4. Interassistencialidade. Início ou qualificação da prática da Tenepes.
5. Mentalsoma. Estudos específicos com intuito de implementar a escrita e a docência
conscienciológica.
6. Parapsiquismo. Ampliação da hiperacuidade parapsíquica através do mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal.
7. Pensenidade. Priorização da ortopensenidade com eliminação de patopensenes.
8. Psicossoma. Conquista da pacificação íntima, eliminação da irritabilidade e recomposição emocional. Aplicação de técnicas projetivas.
9. Soma. Reeducação alimentar e prática de atividade física.
Interassistência. A mudança de patamar evolutivo é sempre modelo positivo, gerando
reações motivadoras aos compassageiros. A interassistência é caminho para a autodesperticidade
e a pedra fundamental para o completismo existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o completismo autoconsciente, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Completismo existencial diário: Autoproexologia; Homeostático.
06. Completude consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
14. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O COMPLETISMO AUTOCONSCIENTE PODE SER VIVENCIADO ATRAVÉS DE AÇÕES AUTOIMPOSTAS , VISANDO
À INTERASSISTÊNCIA MAXIFRATERNA IMPULSIONADORA
DA EVOLUÇÃO PESSOAL E GRUPAL NA VIDA INTRAFÍSICA.

Enciclopédia da Conscienciologia

6194

Questionologia. No teste de satisfação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se situa quanto ao completismo autoconsciente? Ainda mantém metas
evolutivas pendentes em relação ao completismo existencial?
Bibliografia Específica:
1. Aranha, Alexandre; et al.; Chamada de Intermissivistas: Ações Inovadoras implantadas na Área da
Comunicação do IIPC; Homo Projector, Revista; Trimestral; Vol 3, N.2, Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 175 a 185.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de revisores do Holociclo;1.584 p.; 479
caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.;
3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2004; páginas 848 a 852.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.;17 refs.; Alf.; 21 x 14 cm; br;
3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 94 a 06.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed.
revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
páginas 374 a 377.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 637.

C. G.
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COMPLETISMO EXISTENCIAL
(AUTOPROEXOLOGIA)

DIÁRIO

I. Conformática
Definologia. O completismo existencial diário é a completude atingida no dia a dia pelo
intermissivista comprometido e motivado ao cumprimento integral de programação existencial
(proéxis), acumulando resultados evolutivos interassistenciais parciais enquanto administra, com
eficiência e eficácia, realizações magnas em favor do bem comum.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo completo deriva do Latim, completus, de complere, “aquilo que
não falta parte”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo existencial vem igualmente do idioma Latim, existentialis, de existere, “ter existência real”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo diário procede do mesmo idioma Latim, diarius, “do dia; relativo ao dia”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Minicompléxis diário. 2. Consecução do miniplano cotidiano evolutivo. 3. Realização do miniprograma evolutivo diário.
Neologia. As 3 expressões compostas completismo existencial diário, completismo existencial diário mínimo e completismo existencial diário abrangente são neologismos técnicos da
Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Completismo existencial; megacompléxis; multicompléxis. 2. Incompletismo no dia a dia. 3. Megaprograma evolutivo.
Estrangeirismologia: a aplicação do aforismo carpe diem na vida consciencial; o continuum evolutivo; o to be in the mood; o will power; o strong profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autocompromisso com o completismo existencial pessoal.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares sobre o tema: devagar se vai ao longe; atuar
na velocidade de cruzeiro; manter-se nos trilhos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez autoproexológica; o holopensene do
atacadismo consciencial; o holopensene pessoal da autorganização consciencial; o holopensene
pessoal da desassedialidade; a retilinearidade autopensênica; a implantação e manutenção do holopensene de produtividade; a prontidão na mudança de bloco pensênico; a construção da autofôrma holopensênica sadia.
Fatologia: o completismo existencial diário; o planejamento proexológico de longo prazo estruturando o trabalho diário; a linha do tempo da autoproéxis; a autosseriedade quanto aos
próprios compromissos proexológicos; a Antiautomarasmologia; a abordagem relevante; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a autoconsciência quanto aos empreendimentos evolutivos
prioritários; o empenho na realização das metas evolutivas da autoproéxis; o propósito de vida;
a administração equilibrada das várias áreas da vida; o autoplanejamento existencial; a antidispersividade cotidiana; as tarefas do dia enquanto o maior desafio; a nova perspectiva sobre os atos do
dia a dia; o foco no aqui-agora evolutivo; o ambiente de trabalho estruturado, limpo e homoestático; a alternância das tarefas; a velocidade de cruzeiro imposta às rotinas pessoais; o gerenciamento da agenda pessoal na evitação das interferências extemporâneas; a margem delimitada para inclusões de extrapautas; as estratégias pessoais de prevenção; a valorização de cada momento;
o trafor compensando o trafar; o trafor combatendo o trafar; o desassédio constante a partir do
completismo diário das tarefas; a agenda autodesassediadora; a rotina desestressante; a cura da
ansiedade omissiva; a profilaxia do conflito íntimo ao decidir algo; a adaptabilidade pessoal;
o autabsolutismo propiciando a Higiene Consciencial; a reciclagem através da ação; a ação como
complemento da mudança; a agenda adaptada à fase da vida da conscin; a longevidade útil; a ma-
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nutenção do megafoco produtivo; a postura proativa evitando autovitimizações; a superação da
condição de robotização existencial; a evitação do acúmulo de tarefas sem finalização oportuna;
a profilaxia da procrastinação das autorrealizações diárias; o descarte do não prioritário; o curso
Autogestão Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o curso Balanço Existencial (APEX / CEAEC); o curso
Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a necessidade
constante de desassimilação; a falta de autoconscientização do aqui-agora multidimensional; o estreitamento da relação com o amparador extrafísico de função; o ato de distribuir as tarefas diárias
de acordo com o biorrítmo holossomático; a resiliência multidimensional à pressão extrafísica
contra as neoposturas pró-evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das realizações proexológicas; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―isso não é para mim‖; o princípio da produtividade sadia;
o princípio da autonomia da vontade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando decisões diárias.
Teoriologia: a teoria do compléxis; a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria da autorganização consciencial.
Tecnologia: a técnica do trinômio motivação-trabalho-lazer; a técnica do aproveitamento máximo do tempo pessoal; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da Higiene Consciencial; as técnicas de administração do tempo; as técnicas de aplicação das ECs; a técnica dos
20 EVs diários; as técnicas de identificação da proéxis.
Voluntariologia: a eficiência no voluntariado a partir da autorganização diuturna.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Recexólogos.
Efeitologia: os efeitos benéficos do completismo existencial diário; os efeitos cumulativos dos completismos existenciais diários; o efeito halo dos completismos existenciais diários; os
efeitos nocivos da má administração do tempo e das autopotencialidades nos resultados dos trabalhos pessoais; os efeitos generalizados do ansiosismo omissivo.
Neossinapsologia: as neossinapses estruturantes dos novos hábitos sadios.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo manhã-tarde-noite; o ciclo dias ímpares–dias pares; a transformação do ciclo existencial vicioso em ciclo existencial virtuoso.
Enumerologia: o completismo diário; o completismo semanal; o completismo mensal;
o completismo semestral; o completismo anual; o completismo decenal; o completismo existencial.
Binomiologia: o binômio cronograma-fluxograma; o binômio visão-estratégia; o binômio missão de vida–valores pessoais; o binômio teoria-prática; o binômio hábitos sadios–rotinas
úteis; o binômio ônus do não–bônus do não; o binômio resultados positivos contínuos–motivação
crescente.
Interaciologia: a interação megameta-minimeta; a interação minicompléxis-megacompléxis; a interação parte-todo; a interação maior-menor; a interação cosmovisão-megafoco; a interação automotivação-autorganização-autodisciplina; a interação tarefa psicomotora–tarefa
mentalsomática; a interação homeostase intrafísica–homeostase extrafísica.
Crescendologia: o crescendo completismo diário–completismo existencial; o crescendo
urgente-importante-prioritário; o crescendo no valor dado a cada minuto existencial; o crescen-
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do horas-dias-semanas-meses-anos-décadas; o crescendo autesforço-satisfação; o crescendo autodomínio somático–autodomínio energético–autodomínio emocional–autodomínio mental.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio objetivos estratégicos–objetivos táticos–objetivos operacionais.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo;
o polinômio início-manutenção-evolução-conclusão; o polinômio agenda diária–agenda semanal–agenda mensal–agenda anual.
Antagonismologia: o antagonismo patológico procrastinação / precipitação; o antagonismo eustresse / distresse; o antagonismo domínio teático / domínio teórico; o antagonismo
acalmia produtiva / ansiedade improdutiva; o antagonismo fixação patológica / megafoco permanente.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a disciplina, maior a liberdade.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da autevolução permanente.
Filiologia: a proexofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a decidofobia provocando a autassedialidade; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial
(SDC).
Maniologia: a mania de postergar.
Mitologia: o mito do dom sem autesforço.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Autorganizaciologia; a Autevoluciologia;
a Autopriorologia; a Recexologia; a Rotinologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia;
a Paraprofilaxiologia; a Autodecidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin proativa; a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista;
a conscin isca lúcida; a conscin autorganizada; a conscin autopesquisadora.
Masculinologia: o autodisciplinado; o autogestor da própria vida; o proexista; o tenepessista; o completista; o estrategista existencial.
Femininologia: a autodisciplinada; a autogestora da própria vida; a proexista; a tenepessista; a completista; a estrategista existencial.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens decisophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: completismo existencial diário mínimo = a completude atingida no dia
a dia pela conscin ainda sem maior cosmovisão das cláusulas da autoproéxis; completismo existencial diário abrangente = a completude atingida no dia a dia pela conscin veterana, tendo cosmovisão das cláusulas da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da operosidade evolutiva; a cultura
da desperticidade.
Recurso. Segundo a Profilaxiologia, o cumprimento bem sucedido das tarefas proexológicas diárias agendadas é recurso relevante para a evitação de várias patologias conscienciais, tais
como as 6 listadas em ordem alfabética:
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1. Ansiosismo. O sentimento de estar sempre atrasado e em dívida em relação à consecução das tarefas prioritárias.
2. Autovitimização. O sentimento de não poder fazer frente às demandas da proéxis.
3. Decidofobia. O sentimento da perda de algo causando desconforto ao ter de escolher
entre duas alternativas, pessoas ou coisas.
4. Depressão. O sentimento de não ter controle sobre a própria vida.
5. Dispersão consciencial. O sentimento de “sobrevoar” e não “aterrissar”.
6. Preocupação. O sentimento de incapacidade de resolver os problemas trazidos pela
vida, na forma de desafios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 completismo existencial diário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
02. Antidispersividade cotidiana: Rotinologia; Neutro.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
06. Empenho proexolíneo: Autodeterminologia; Homeostático.
07. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Linha de abertura: Autoproexologia; Homeostático.
09. Objetivo pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
10. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
15. Segunda-feira decisiva: Autorganizaciologia; Neutro.

O COMPLETISMO EXISTENCIAL DIÁRIO É A MINIMETA
PROEXOLÓGICA, FRUTO DO PLANEJAMENTO E ADEQUADA PRIORIZAÇÃO DAS TAREFAS ASSISTENCIAIS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS MAGNOS DA PRÓPRIA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou a produtividade proexológica ideal
no dia a dia? Já consegue integrar os objetivos magnos da autoproéxis com as atividades cotidianas?
B. T.
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COMPLETUDE CONSCIENCIAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A completude consciencial é o nível máximo de excelência evolutiva vivenciado na vida intrafísica pela conscin lúcida, homem ou mulher, em todos os setores de manifestações autopensênicas exigidas pela consecução da proéxis, seja a pessoal ou a maxiproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo completo vem do idioma Latim, completus, de complere, “aquilo
que não falta parte”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência deriva igualmente do idioma
Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia. Eis 11 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da completude consciencial, dispostas na ordem alfabética de 11 especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: poliglotismo; polivalência pessoal; versatilidade.
02. Conscienciometrologia: essência da realidade consciencial.
03. Cosmanálise: cosmificação; integralidade; inteireza; interrelação cósmica; plenitude;
totalidade; Tudologia.
04. Cosmoeticologia: abertismo consciencial; culminação da autossuperação; universalismo.
05. Experimentologia: acabamento; acabativa; associação de ideias; completismo existencial (compléxis); completude das pesquisas; finalização; reunião.
06. Holomaturologia: autocoerência; manutenção constante do megafoco; polarização
consciencial.
07. Holossomatologia: macrossoma (Paragenética, holobiografia).
08. Intrafisicologia: atacadismo consciencial; concentração consciencial.
09. Mentalsomatologia: atenção concentrada; dicionário cultural cerebral; enciclopedismo; holoteca; polimatia.
10. Mnemossomatologia: holomemória; holomnemônica.
11. Pensenologia: cosmopensene; enciclopensene; fluxopensene; globopensene; interpensene; plurinteligência; taquipensene.
Neologia. As 3 expressões compostas completude consciencial, completude consciencial
elementar e completude consciencial evoluída são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia. Eis 11 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da completude consciencial, dispostas na ordem alfabética de 11 especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: inflexibilidade; monovalência pessoal; monoglotismo.
02. Conscienciometrologia: dispersividade consciencial.
03. Cosmanálise: início; parcialismo; segmentação.
04. Cosmoeticologia: antiuniversalismo; facciosismo; interiorose; sectarismo.
05. Experimentologia: desassociação das ideias; desunião; incompletismo duplista; incompletismo existencial; incompletude consciencial.
06. Holomaturologia: autoincoerência; desfocalização consciencial; despolarização
consciencial.
07. Holossomatologia: soma (Genética); parestigma.
08. Intrafisicologia: desconcentração mental; varejismo consciencial.
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09. Mentalsomatologia: apedeutismo; atenção saltuária; glossário mental do coloquialismo vulgar; incultura.
10. Mnemossomatologia: hipomnésia; memória vulgar.
11. Pensenologia: bradipensene; criptopensene; egopensene; exopensene; minipensene;
monointeligência; pedopensene.
Estrangeirismologia: o fôlego pessoal, real, de performance evolutiva ou proexológica;
o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a completude consciencial; a reciclagem existencial; a ação aceleradora do
compléxis; o atacadismo consciencial; a autorganização; a superação das inibições pessoais; os
talentos conjugados na consecução da proéxis; a autoinclusão na microminoria da frente progressista; o ritmo cadenciado das autorrealizações; a autossuperação evolutiva; a defesa do saldo da
Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os autorrevezamentos multiexistenciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia.
Antagonismologia: o antagonismo completismo existencial / incompletismo existencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a mensuroteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Autodeterminologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: completude consciencial elementar = a da conscin completista da miniproéxis; completude consciencial evoluída = a da conscin completista da maxiproéxis.
Tabelologia. Eis, na qualidade de exemplos, os paralelos entre a completude e a incompletude em relação a 25 especialidades da Conscienciologia, a fim de facilitar as pesquisas do Homo sapiens autolucidus:
Tabela – Taxologia da Completude Consciencial
Nos

Especialidade

Completude

Incompletude

01. Assistenciologia

Assistente assistido

Assistido

02. Comunicologia

Poliglota

Monoglota

03. Conscienciometrologia Atacadista consciencial

Varejista consciencial

04. Consciencioterapia

Predomínio: consciencioterapeuta Predomínio: evoluciente

05. Conviviologia

Multidimensional

Monodimensional

06. Cosmoeticologia

Objetor de consciência

Belicista

07. Despertologia

Conscin na pré-desperticidade

Isca inconsciente

08. Evoluciologia

Tarefeiro autorrevezador

Tarefeiro intrafísico

09. Experimentologia

Não-ficcionista

Ficcionista (Factoidiologia)

10. Holocarmologia

Conscin policármica

Conscin egocármica

11. Holomaturologia

Cientista ou pesquisador

Religioso ou artista

12. Homeostaticologia

Predomínio de miniconflito

Predomínio de maxiconflito

13. Intrafisicologia

Maxiproéxis

Miniproéxis

14. Macrossomatologia

Macrossoma (Paramicrochip)

Soma comum

15. Mentalsomatologia

Heuristicologia

Mimeticologia

16. Mnemossomatologia

Lexicólogo cerebral analógico

Lexicólogo cerebral vulgar

17. Paracronologia

Prospectivo neofílico

Passadologista neofóbico

18. Parageneticologia

Predomínio da Paragenética

Predomínio da Genética

19. Parapatologia

Autoparapsiquismo sadio

Autoparapsiquismo doentio

20. Parapercepciologia

Pesquisador-sensitivo

Pesquisador ou sensitivo

21. Pensenologia

Materpensene fluxopensênico

Materpensene criptopensênico
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Nos

Especialidade

Completude

Incompletude

22. Proexologia

Inversor existencial

Reciclante existencial

23. Projeciologia

Conscin projetora lúcida

Conscin trancada

24. Sexossomatologia

Heterossexualidade

Homossexualidade

25. Somatologia

Cosmovisão pessoal

Visão pessoal vulgar

Nível. No âmbito da Conscienciometrologia, ninguém perde quando estabelece de maneira fria, francamente, o mais exato possível, o próprio nível evolutivo de autocompetência ou
autodesempenho nas diversas linhas do conhecimento, sem qualquer autocorrupção, para si próprio, empregando a máxima autocrítica.
Ponteiro. Pelos conceitos da Cosmoeticologia, a completude consciencial acerta o ponteiro da bússola pessoal na polarização do megafoco e na confluência universal da Tudologia.
Centralização. De acordo com a Evoluciologia, a identificação da autocompletude permite a centralização evolutiva da conscin lúcida e bem-articulada com o Cosmos, fechando o círculo completo da autoconsciencialidade.
Autodiagnosticologia. Sob a ótica da Experimentologia, o autodiagnóstico da competência pessoal demarca os limites do abertismo consciencial, apontando a primeira prioridade no
contexto e iniciativas fundamentais para a consecução da proéxis.
Holotecnia. Fundamentada na Holomaturologia, a completude consciencial mantém
a coerência da cosmoconsciencialidade e da holotecnia como embasamentos do microuniverso da
conscin.
Evitaciologia. Segundo a Homeostaticologia, quem admite a completude consciencial
não brinca mais de viver, buscando aperfeiçoá-la evitando estas 12 condições, aqui listadas na
ordem alfabética:
01. Desinformação: a indução ao erro; a dubiedade.
02. Farsa: o auto e o heterengano.
03. Ficção: a irrealidade; a quimera; a criação imaginária.
04. Impontualidade: o descomprometimento; o descaso; a autodesorganização.
05. Infantilismo: a imaturidade; a dependência.
06. Mais ou menos: a lei do menor esforço.
07. Meias verdades: o jogo de interesses; a intencionalidade egoísta.
08. Mentira: a insinceridade; a simulação.
09. Omissão deficitária: a desassistência; a desconsideração; a negligência.
10. Paródia: o arremedo; a troça.
11. Plágio: o roubo intelectual.
12. Subinformação: a ignorância autoimposta; a anorexia intelectual.
Multicompletismo. Pela Proexologia, a completude consciencial conduz a conscin ao
multicompletismo existencial composto pela coerência e o continuísmo dos autorrevezamentos
multiexistenciais com a sustentação de macrossomas e maxiproéxis.
Duplologia. Pelos conceitos da Psicossomatologia, a conscin, homem ou mulher, somente alcança a completude intrafísica através da formação da própria dupla evolutiva.
Estados. A incompletude é característica básica de, pelo menos, 4 atributos ou estados
alterados da consciência, aqui listados na ordem alfabética:
1. Hipnagogia: primeira sonolência.
2. Hipnopompia: segunda sonolência.
3. Imagisticologia: fantasias, devaneios, sonhos acordados.
4. Onirologia: sonhos vulgares, pesadelos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a completude consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
4. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
5. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
6. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
7. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AUTOCOMPLETUDE CONSCIENCIAL
ASSOCIA OS MEGAVALORES INDISPENSÁVEIS À EVOLUÇÃO PESSOAL: O AUTODISCERNIMENTO, A AUTORGANIZAÇÃO, O DETALHISMO E A EXAUSTIVIDADE.
Questionologia. Você se dedica ao objetivo prioritário da autocompletude consciencial?
Desde quando?
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COMPLEXIDADE DA CONSCIENCIOLOGIA
(PARAPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A complexidade da Conscienciologia é a verdade relativa de ponta e de
eleição, de alta relevância para a conscin lúcida, intermissivista, e com a qual consegue identificar-se por meio do aprofundamento e da expansão das autocognições multifacéticas mais sofisticadas, incluindo as autorretrocognições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo complexo procede do idioma Latim, complexus, particípio passado de complecti, “cercar; abarcar; apoderar-se; compreender; abranger na inteligência; tirar conclusão; adquirir; granjear”. Apareceu no Século XVII. A palavra complexidade surgiu no Século
XIX. O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema”.
Sinonimologia: 1. Sofisticação da Conscienciologia. 2. Complexidade da Egologia.
3. Complexidade insimplificável.
Neologia. As 3 expressões compostas complexidade da Conscienciologia, complexidade
da Conscienciologia inadmissível e complexidade da Conscienciologia admissível são neologismos técnicos da Parapercucienciologia.
Antonimologia: 1. Subestimação da Conscienciologia. 2. Subestimação da consciência. 3. Simplificação impraticável.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Parapercucienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercucienciologia; a complexidade do ato
de pensenizar; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a megacomplexidade do primopensene; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização polifásica.
Fatologia: a complexidade da Conscienciologia; a Matemática da complexidade geral da
Conscienciologia; a impraticabilidade da massificação dos fundamentos avançados da Ciência
Conscienciologia; a Conscienciologia como sendo a Ciência das Ciências por ser a mais complexa de todas as Ciências; a consciência como sendo a realidade mais complexa do Cosmos; o cérebro humano como sendo o objeto mais complexo na dimensão intrafísica; a realidade inarredável
da complexificação da consciência; a impraticabilidade funcional das abordagens simplistas da
consciência; a complexidade multiforme das realidades do microuniverso da consciência; o aumento gradativo da complexidade da evolução consciencial; a imposição natural da complexificação da consciência; os atributos multifacetados da consciência; as múltiplas inteligências;
a maturescência consciencial; as 2.000 facetas do conscienciograma; o microcosmo ou o microuniverso da consciência como sendo mais complexo em comparação com o macrocosmo ou o macrouniverso do Cosmos; a cosmossíntese; as complexidades mais obscuras das sincronicidades no
Cosmos; as complexidades abordáveis pelo cosmograma; as complexidades abordáveis pelo
conscienciograma; a conscin poliédrica e a complexidade do Cosmos; o nível das complexidades
sociológicas ou políticas; a complexidade da estrutura viva da consciência; as sutilezas conscien-
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ciológicas; as tentativas didáticas permanentes da descomplicação das complexificações; a simplificação de complexificação pela pulverização dos detalhes; a impraticabilidade de existir
a consciência vulgar, hominal, simplista; o nível de compreensão da conscin pré-serenona; o nível
de compreensão da Consciex Livre; a segurança intraconsciencial relativa oferecida pela Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a complexidade das dimensões existenciais ou conscienciais; as
análises cosmovisiológicas das pararrealidades do Cosmos; a Central Extrafísica da Verdade
(CEV); a parametamorfose definitiva; o conscienciês; a Macrossomatologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da seriexialidade; o princípio da
incerteza; o princípio da complexidade consciencial; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da primazia evolutiva da existência presente; o princípio de ação e reação;
o princípio da verpon; o princípio da complexidade organizada.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da complexidade da consciência; a teoria culminante do ciclo
mentalsomático.
Tecnologia: as técnicas do paradigma da consciência; a técnica da projeção lúcida pelo
mentalsoma isolado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito halo da paraperceptibilidade.
Neossinapsologia: a aquisição das paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo da seriexialidade pluriexistencial; a fase final do ciclo de existências
holochacrais.
Enumerologia: a complexidade do princípio consciencial; a complexidade das pesquisas
cosmovisiológicas; a complexidade dos conteúdos conscienciológicos; a complexidade das pesquisas parafenomenológicas; a complexidade das interrelações evolutivas; a complexidade da intelecção do Serenão; a complexidade da parapercuciência da Consciex Livre.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro.
Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação consciência-holossoma.
Crescendologia: o crescendo simplificação racional–complexificação racional.
Trinomiologia: o trinômio complexidade da consciência–complexidade da Conscienciologia–complexidade do Cosmos.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
tenepes–desperticidade–serenismo–Consciex Livre.
Antagonismologia: o antagonismo simplicidade da unidade / complexidade do
acúmulo.
Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo da comunicabilidade máxima do silêncio do Serenão; o paradoxo da perda do psicossoma evoluído ser
o maior ganho evolutivo.
Politicologia: a democracia pura; a paradireitocracia; a cosmoeticocracia.
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Legislogia: a lei da seriéxis; a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia Humana; a lei do
maior esforço evolutivo; a ocorrência além das leis das probabilidades conhecidas.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a consciencioteca;
a projecioteca; a interassistencioteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercucienciologia; a Autocogniciologia; a Mateologia;
a Pesquisologia; a Evoluciologia; a Pensenologia; a Parexperimentologia; a Parafisiologia; a Autodiscernimentologia; a Erudiciologia; a Polimaticologia; a Civilizaciologia; a Cosmovisiologia;
a Holossomatologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a 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 complexoconscientiologus; o Homo sapiens polyvalens;
o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: complexidade da Conscienciologia inadmissível = o posicionamento da
conscin vulgar da robotização existencial (robéxis), ingênua, fanática, religiosa, política ou dolosa; complexidade da Conscienciologia admissível = o posicionamento da conscin lúcida portadora
dos pródromos da inteligência evolutiva (IE) teática e cosmoética.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a complexidade da Conscienciologia, indicados para a ex-

Enciclopédia da Conscienciologia

6207

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
12. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
13. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
14. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

A COMPLEXIDADE DA CONSCIENCIOLOGIA SERÁ AINDA,
POR MUITO TEMPO, ASSUNTO SOFISTICADO E SUPERCONTROVERTÍVEL TENDO EM VISTA A CARÊNCIA GERAL
DA REEDUCACIOLOGIA PELA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o assunto da complexidade da
Conscienciologia? Você admite, racionalmente, ser personalidade simples ou complexa?
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